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Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
s ohledem na čl. 70 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,

PŘIJAL TYTO POKYNY

1 ÚVOD
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), které vstoupilo v platnost dne
25. května 2018, poskytuje modernizovaný rámec pro dodržování právních předpisů pro ochranu
osobních údajů v Evropě založený na odpovědnosti a základních právech. Pro tento nový rámec má
zásadní význam řada opatření, která mají usnadnit dodržování ustanovení obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Ta zahrnují povinné požadavky za zvláštních okolností (včetně jmenování
pověřenců pro ochranu osobních údajů a vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů)
a dobrovolná opatření, jako jsou kodexy chování a mechanismy pro vydávání osvědčení.
V rámci zavedení mechanismů pro vydávání osvědčení a pečetí a známek dokládajících ochranu údajů
čl. 43 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požaduje se po členských státech, aby
zajistily, že subjekty pro vydávání osvědčení podle čl. 42 odst. 1 budou akreditovány buď příslušným
dozorovým úřadem i vnitrostátním akreditačním orgánem, nebo jedním z nich. Pokud akreditaci
provádí vnitrostátní akreditační orgán v souladu s normou ISO/IEC 17065/2012, je třeba rovněž
uplatnit dodatečné požadavky stanovené příslušným dozorovým úřadem.
Smysluplné mechanismy pro vydávání osvědčení mohou zkvalitnit dodržování obecného nařízení
o ochraně osobních údajů a transparentnost pro subjekty údajů a v rámci vztahů mezi podniky,
například mezi správci a zpracovateli. Správci a zpracovatelé údajů budou mít prospěch z nezávislého
ověření třetí stranou, které jim umožní prokázat soulad jejich operací zpracování s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.1
V této souvislosti Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznává, že je nezbytné poskytnout pokyny
týkající se akreditace. Zvláštní hodnota a účel akreditace spočívá ve skutečnosti, že poskytuje oficiální
stanovisko k odborné způsobilosti subjektů pro vydávání osvědčení, které umožňuje vytváření důvěry
v mechanismus pro vydávání osvědčení.
Cílem těchto pokynů je poskytnout návod, jak interpretovat a provádět ustanovení článku 43
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tyto pokyny mají zejména pomoci členským státům,
dozorovým úřadům a vnitrostátním akreditačním orgánům stanovit jednotné, harmonizované

1

100. bod odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů uvádí, že zavedení mechanismů pro
vydávání osvědčení může zvýšit transparentnost a lépe zajistit soulad s uvedeným nařízením a umožnit
subjektům údajů posoudit úroveň ochrany údajů u příslušných produktů a služeb.
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východisko pro akreditaci subjektů, které vydávají osvědčení v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.

2 OBLAST PŮSOBNOSTI POKYNŮ
Tyto pokyny:
•
•
•
•

stanovují účel akreditace v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
vysvětlují možné způsoby akreditace subjektů pro vydávání osvědčení v souladu s čl. 43 odst. 1
a určují klíčové otázky ke zvážení,
poskytují rámec pro stanovení dodatečných požadavků na akreditaci, pokud akreditaci provádí
vnitrostátní akreditační orgán, a
poskytují rámec pro stanovení požadavků na akreditaci, pokud akreditaci provádí dozorový
úřad.

Tyto pokyny nepředstavují příručku postupů pro akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Nevytvářejí novou technickou normu pro akreditaci
subjektů pro vydávání osvědčení pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Pokyny jsou určeny pro:
•
•
•

•

•
•

členské státy, které musí zajistit, aby subjekty pro vydávání osvědčení byly akreditovány
dozorovým úřadem a/nebo vnitrostátním akreditačním orgánem,
vnitrostátní akreditační orgány, které provádějí akreditaci subjektů pro vydávání
osvědčení podle čl. 43 odst. 1 písm. b),
příslušný dozorový úřad, který určuje „dodatečné požadavky“ k požadavkům stanoveným
normou ISO/IEC 17065/20122, pokud akreditaci provádí vnitrostátní akreditační orgán
podle čl. 43 odst. 1 písm. b),
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, pokud vydává stanovisko k požadavkům na
akreditaci příslušného dozorového úřadu a pokud tyto požadavky schvaluje v souladu
s čl. 43 odst. 3, čl. 70 odst. 1 písm. p) a čl. 64 odst. 1 písm. c),
příslušný dozorový úřad, který stanovuje požadavky na akreditaci, pokud akreditaci
provádí dozorový úřad podle čl. 43 odst. 1 písm. a),
další zúčastněné strany, jako jsou potenciální subjekty pro vydávání osvědčení nebo
vlastníci systémů certifikace, kteří stanovují certifikační kritéria a postupy.3

2

Mezinárodní organizace pro normalizaci: Posuzování shody – požadavky na orgány certifikující produkty,
procesy a služby.
3 Vlastník systému certifikace je identifikovatelná organizace, která stanovuje certifikační kritéria a požadavky,
podle nichž se má posuzovat shoda. Akreditace se týká organizace, která provádí posouzení (čl. 43 odst. 4) na
základě požadavků systému certifikace a vydává osvědčení (tedy subjekt pro vydávání osvědčení, známý též jako
subjekt posuzování shody). Organizace, která provádí posouzení, by mohla být tatáž organizace, která
vypracovala systém certifikace a je jeho vlastníkem, mohly by však existovat situace, kdy jedna organizace vlastní
systém certifikace a jiná organizace (nebo více organizací) provádí posouzení.
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Definice
Následující definice se snaží přispět k jednotnému výkladu základních prvků procesu akreditace. Měly
by být brány jako reference a nekladou si žádný nárok na nezpochybnitelnost. Tyto definice jsou
založeny na stávajících regulačních rámcích a normách, zejména na příslušných ustanoveních
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a normy ISO/IEC 17065/2012.
Pro účely těchto pokynů platí následující definice:
„akreditace“ subjektů pro vydávání osvědčení – viz část 3 o výkladu akreditace pro účely článku 43
obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
„dodatečnými požadavky“ se rozumí požadavky, které stanoví příslušný dozorový úřad a podle kterých
se provádí akreditace;4
„osvědčením“ se rozumí posouzení a nestranné ověření třetí stranou, 5 že bylo prokázáno splnění
certifikačních kritérií;
„subjektem pro vydávání osvědčení“ se rozumí nezávislý subjekt6 posuzování shody7, který spravuje
mechanismy pro vydávání osvědčení 8;
„systémem certifikace“ se rozumí certifikační systém týkající se určených produktů, procesů a služeb,
na něž se vztahují stejné stanovené požadavky, zvláštní pravidla a postupy; 9
„kritérii“ nebo též certifikačními kritérii se rozumí kritéria, na jejichž základě se vydává osvědčení
(provádí posouzení shody); 10
„vnitrostátním akreditačním orgánem“ se rozumí jediný orgán v daném členském státě určený
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, který na základě státem
delegované pravomoci provádí akreditaci.11

4

Čl. 43 odst. 1, 3 a 6.
Upozorňujeme, že podle normy ISO 17000 je ověření třetí stranou (osvědčení třetí strany) „použitelné na
všechny předměty posuzování shody“ (bod 5.5) „s výjimkou samotných subjektů posuzování shody, u kterých je
používána akreditace“ (bod 5.6).
6 Viz bod 2.5 ISO 17000: „orgán, který vykonává služby v oblasti posuzování shody“, ISO 17011: „orgán, který
vykonává služby v oblasti posuzování shody a který může být předmětem akreditace“, bod 3.12 normy ISO
17065.
7 Posuzování shody třetí stranou, tj. organizací, která je nezávislá na osobě nebo organizaci poskytující předmět
a na uživatelském zájmu na tomto předmětu, viz bod 2.4 normy ISO 17000.
8 Čl. 42 odst. 1 a 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
9 Viz bod 3.9 ve spojení s přílohou B normy ISO 17065.
5

10
11

Viz čl. 42 odst. 5.
Viz čl. 2 odst. 11 nařízení (ES) č. 765/2008.
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3 VÝKLAD „AKREDITACE“ PRO ÚČELY ČLÁNKU 43 OBECNÉHO
NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „akreditaci“ nedefinuje. Čl. 2 odst. 10 nařízení (ES)
č. 765/2008, kterým se stanoví obecné požadavky na akreditaci, definuje akreditaci jako
„osvědčování vnitrostátním akreditačním orgánem toho, že subjekt posuzování shody splňuje
požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované normy,
a pokud je to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v příslušných
odvětvových předpisech“.
Podle normy ISO/IEC 17011:
„se akreditací rozumí osvědčení třetí strany, které se týká subjektu posuzování shody a které oficiálně
prokazuje jeho odbornou způsobilost plnit konkrétní úkoly posuzování shody.“
Čl. 43 odst. 1 stanoví:
„Aniž jsou dotčeny úkoly a pravomoci příslušného dozorového úřadu podle článků 57 a 58, osvědčení
vydává a obnovuje subjekt pro vydávání osvědčení, který má příslušnou úroveň odborných znalostí
ohledně ochrany údajů, a to poté, co informoval dozorový úřad s cílem umožnit případně výkon jeho
pravomocí podle čl. 58 odst. 2 písm. h). Členské státy zajistí, aby byly tyto subjekty pro vydávání
osvědčení akreditovány jedním nebo oběma z následujících orgánů:
a) dozorovým úřadem, který je příslušný podle článku 55 nebo 56; nebo
b) vnitrostátním akreditačním orgánem určeným v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, v souladu s normou ISO/IEC 17065/2012
a s dodatečnými požadavky stanovenými dozorovým úřadem, který je příslušný podle
článku 55 nebo 56.“
Pokud jde o obecné nařízení o ochraně osobních údajů, požadavky na akreditaci se budou řídit podle:
•

normy ISO/IEC 17065/2012 a „dodatečných požadavků“ stanovených dozorovým úřadem,
který je příslušný podle čl. 43 odst. 1 písm. b), pokud akreditaci provádí vnitrostátní akreditační
orgán, a dozorovým úřadem, pokud provádí akreditaci sám.

V obou případech musí konsolidované požadavky zahrnovat požadavky uvedené v čl. 43 odst. 2.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů uznává, že účelem akreditace je poskytnout oficiální
stanovisko k odborné způsobilosti subjektu pro vydávání osvědčení (činnosti posuzování shody).12
Akreditaci z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů lze chápat jako:
osvědčování13 vnitrostátním akreditačním orgánem a/nebo dozorovým úřadem toho, že subjekt pro
vydávání osvědčení14 je způsobilý k vydávání osvědčení podle článků 42 a 43 obecného nařízení

12

Viz 15. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 765/2008.
Viz čl. 2 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.
14 Viz definice termínu „akreditace“ podle normy ISO 17011.
13
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o ochraně osobních údajů, přičemž se zohlední norma ISO/IEC 17065/2012 a dodatečné požadavky
stanovené dozorovým úřadem a/nebo Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

4 AKREDITACE V SOULADU S ČL. 43 ODST. 1 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Čl. 43 odst. 1 připouští, že existuje několik možností akreditace subjektů pro vydávání osvědčení.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů požaduje, aby dozorové úřady a členské státy definovaly
postup akreditace subjektů pro vydávání osvědčení. Tato část stanoví způsoby akreditace uvedené
v článku 43.

4.1 Úloha členských států
Čl. 43 odst. 1 požaduje, aby členské státy zajistily, aby byly subjekty pro vydávání osvědčení
akreditovány, umožňuje však, aby si každý členský stát určil, kdo by měl odpovídat za provedení
posouzení vedoucího k akreditaci. Podle čl. 43 odst. 1 existují tři možnosti. Akreditaci provádí:
1) pouze dozorový úřad na základě svých vlastních požadavků;
2) pouze vnitrostátní akreditační orgán určený v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 a na
základě normy ISO/IEC 17065/2012 a v souladu s dodatečnými požadavky stanovenými
příslušným dozorovým úřadem; nebo
3) dozorový úřad i vnitrostátní akreditační orgán (a v souladu se všemi požadavky uvedenými
v části 2 výše).
Je na jednotlivých členských státech, aby rozhodly, zda tyto akreditační činnosti bude provádět
vnitrostátní akreditační orgán, dozorový úřad, nebo oba dohromady, každopádně by však měly zajistit,
že budou poskytnuty náležité zdroje. 15

4.2 Vztah k nařízení (ES) č. 765/2008
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že čl. 2 odst. 11 nařízení (ES) č. 765/2008
definuje vnitrostátní akreditační orgán jako „jediný orgán v daném členském státě, který na základě
státem delegované pravomoci provádí akreditaci“.
Čl. 2 odst. 11 by mohl být považován za neslučitelný s čl. 43 odst. 1 obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, který umožňuje, aby akreditaci prováděl i jiný orgán než vnitrostátní akreditační orgán
daného členského státu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů se domnívá, že záměrem právních
předpisů EU je odchýlit se od obecné zásady, aby akreditaci prováděl výhradně vnitrostátní akreditační
orgán, a to tím, že dozorovým úřadům bude svěřena stejná pravomoc v souvislosti s akreditací
subjektů pro vydávání osvědčení. Proto čl. 43 odst. 1 představuje lex specialis ve vztahu k čl. 2 odst. 11
nařízení č. 765/2008.

4.3 Úloha vnitrostátního akreditačního orgánu

15

Viz čl. 4 odst. 9 nařízení (ES) č. 765/2008.
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Čl. 43 odst. 1 písm. b) stanoví, že vnitrostátní akreditační orgán bude akreditovat subjekty pro vydávání
osvědčení v souladu s normou ISO/IEC 17065/2012 a dodatečnými požadavky stanovenými příslušným
dozorovým úřadem.
Pro větší jasnost Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že konkrétní odkaz na „odst. 1
písm. b)“ v čl. 43 odst. 3 naznačuje, že „tyto požadavky“ značí „dodatečné požadavky“ stanovené
příslušným dozorovým úřadem podle čl. 43 odst. 1 písm. b) a požadavky stanovené v čl. 43 odst. 2.
V procesu akreditace vnitrostátní akreditační orgány uplatní dodatečné požadavky, které stanoví
dozorové úřady.
Subjekt pro vydávání osvědčení se stávající akreditací na základě normy ISO/IEC 17065/2012 pro
systémy certifikace nesouvisející s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, který by chtěl rozšířit
oblast působnosti své akreditace, aby zahrnovala osvědčení vydávaná v souladu s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů, bude muset splnit dodatečné požadavky stanovené dozorovým úřadem,
pokud bude akreditaci provádět vnitrostátní akreditační orgán. Pokud bude akreditaci pro vydávání
osvědčení podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů provádět pouze příslušný dozorový úřad,
subjekt pro vydávání osvědčení žádající o akreditaci bude muset splnit požadavky stanovené tímto
příslušným dozorovým úřadem.

4.4 Úloha dozorového úřadu
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že čl. 57 odst. 1 písm. q) stanoví, že dozorový
úřad provádí akreditaci subjektu pro vydávání osvědčení v souladu s článkem 43 jakožto „úkol
dozorového úřadu“ v souladu s článkem 57 a že čl. 58 odst. 3 písm. e) stanoví, že dozorový úřad má
povolení a poradní pravomoc akreditovat subjekty pro vydávání osvědčení podle článku 43. Znění
čl. 43 odst. 1 umožňuje určitou pružnost, přičemž akreditační funkce dozorového úřadu by měla být
chápána jako úkol pouze v příslušných případech. K objasnění této otázky může být použito právo
členského státu. Přesto je v procesu akreditace vnitrostátním akreditačním orgánem po subjektu pro
vydávání osvědčení v souladu s čl. 43 odst. 2 písm. a) požadováno, aby prokázal ke spokojenosti
příslušného dozorového úřadu svoji nezávislost a odborné znalosti ohledně předmětu mechanismu pro
vydávání osvědčení, který nabízí.16
Pokud členský stát stanoví, že subjekty pro vydávání osvědčení má akreditovat dozorový úřad, měl by
tento dozorový úřad stanovit požadavky na akreditaci, které budou mimo jiné zahrnovat požadavky
uvedené v čl. 43 odst. 2. V porovnání s povinnostmi vztahujícími se k akreditaci subjektů pro vydávání
osvědčení vnitrostátními akreditačními orgány uvádí článek 43 méně potřebných informací
o požadavcích na akreditaci v případě, že akreditaci provádí sám dozorový úřad. V zájmu přispění
k harmonizovanému přístupu k akreditaci by se akreditační kritéria uplatňovaná dozorovým úřadem
měla řídit normou ISO/IEC 17065 a měla by být doplněna o dodatečné požadavky, které stanoví
dozorový úřad v souladu s čl. 43 odst. 1 písm. b). Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
konstatuje, že čl. 43 odst. 2 písm. a) až e) zohledňují a upřesňují požadavky normy ISO 17065, což
přispěje k jednotnosti.
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Pokud členský stát stanoví, že subjekty pro vydávání osvědčení mají být akreditovány vnitrostátními
akreditačními orgány, dozorový úřad by měl stanovit dodatečné požadavky, jež budou doplňovat
stávající ujednání ohledně akreditace uvedená v nařízení (ES) č. 765/2008 (kde se články 3 až 14 týkají
organizace a provádění akreditací subjektů posuzování shody) a technická pravidla popisující metody
a postupy subjektů pro vydávání osvědčení. Na základě toho nařízení (ES) č. 765/2008 obsahuje další
pokyny: Čl. 2 odst. 10 definuje akreditaci a odkazuje na „harmonizované normy“ a „veškeré další
požadavky, včetně těch, které jsou stanoveny v příslušných odvětvových předpisech“. Z toho vyplývá,
že dodatečné požadavky stanovené dozorovým úřadem by měly zahrnovat konkrétní požadavky
a měly by usilovat mimo jiné o snazší posuzování nezávislosti a úrovně odborných znalostí subjektů pro
vydávání osvědčení v oblasti ochrany údajů, například jejich schopnosti hodnotit a certifikovat operace
zpracování osobních údajů prováděné správci a zpracovateli v souladu s čl. 42 odst. 1. To zahrnuje
odbornou způsobilost potřebnou pro odvětvové předpisy, a pokud jde o ochranu základních práv
a svobod fyzických osob, a zejména jejich práva na ochranu osobních údajů.17 Příloha k těmto pokynům
může pomoci informovat příslušné dozorové úřady při stanovování „dodatečných požadavků“
v souladu s čl. 43 odst. 1 písm. b) a čl. 43 odst. 3.
Čl. 43 odst. 6 stanoví, že „požadavky podle odstavce 3 tohoto článku a kritéria pro vydávání osvědčení
podle čl. 42 odst. 5 zveřejní dozorový úřad ve snadno přístupné formě“. Proto budou za účelem
zajištění transparentnosti zveřejněna veškerá kritéria a požadavky, jež schválí dozorový úřad. Pokud
jde o kvalitu subjektů pro vydávání osvědčení a důvěru v tyto subjekty, bylo by žádoucí, aby byly
všechny požadavky na akreditaci snadno dostupné veřejnosti.

4.5 Dozorový úřad působící jako subjekt pro vydávání osvědčení
Čl. 42 odst. 5 stanoví, že dozorový úřad může vydávat osvědčení, ale obecné nařízení o ochraně
osobních údajů nevyžaduje, aby byl pro splnění požadavků podle nařízení (ES) č. 765/2008 akreditován.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů konstatuje, že čl. 43 odst. 1 písm. a), a zejména čl. 58 odst.
2 písm. h) a odst. 3 písm. a), e) a f) dávají dozorovým úřadům pravomoc provádět akreditaci i vydávat
osvědčení a rovněž poskytovat poradenství, případně odebrat osvědčení nebo nařídit subjektu pro
vydávání osvědčení, aby osvědčení nevydal.
Mohou nastat situace, kdy jsou oddělené úlohy a povinnosti týkající se akreditací a vydávání osvědčení
vhodné nebo vyžadované, a to například pokud v daném členském státě existuje dozorový úřad i další
subjekty pro vydávání osvědčení a všechny vydávají stejné typy osvědčení. Dozorové úřady by tedy
měly přijmout dostatečná organizační opatření k oddělení úkolů podle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, která upevní a zjednoduší mechanismy pro vydávání osvědčení a zároveň zajistí, aby
se zabránilo střetům zájmů, které mohou z těchto úkolů vyplývat. Kromě toho by členské státy
a dozorové úřady měly při vypracovávání vnitrostátních právních předpisů a postupů týkajících se
akreditací a vydávání osvědčení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů mít na
paměti harmonizaci na evropské úrovni.

4.6 Požadavky na akreditaci
Příloha k těmto pokynům popisuje, jak určit dodatečné požadavky na akreditaci. Uvádí příslušná
ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů a navrhuje, které požadavky by dozorové
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úřady a vnitrostátní akreditační orgány měly zohlednit, aby zajistily dodržování obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.
Jak je stanoveno výše, jsou-li subjekty pro vydávání osvědčení akreditovány vnitrostátním akreditačním
orgánem v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008, pak norma ISO/IEC 17065/2012 bude příslušnou
akreditační normou, kterou budou doplňovat dodatečné požadavky stanovené dozorovým úřadem.
Čl. 43 odst. 2 zohledňuje obecná ustanovení normy ISO/IEC 17065/2012 na základě ochrany základních
práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Rámec uvedený v příloze používá čl. 43
odst. 2 a normu ISO/IEC 17065/2012 jako základ pro určení požadavků a dalších kritérií týkajících se
posuzování odborných znalostí subjektů pro vydávání osvědčení ohledně ochrany údajů a jejich
schopnosti dodržovat práva a svobody fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů
zakotvené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
konstatuje, že má zejména zajistit, aby subjekty pro vydávání osvědčení měly příslušnou úroveň
odborných znalostí ohledně ochrany údajů v souladu s čl. 43 odst. 1.
Dodatečné požadavky na akreditaci stanovené dozorovým úřadem se budou vztahovat na všechny
subjekty pro vydávání osvědčení, které požádají o akreditaci. Akreditační orgán posoudí, zda je dotčený
subjekt pro vydávání osvědčení příslušný k provádění certifikační činnosti v souladu s dodatečnými
požadavky a předmětem osvědčení. Budou uvedena konkrétní odvětví nebo oblasti osvědčování, pro
které je daný subjekt pro vydávání osvědčení akreditován.
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů rovněž konstatuje, že kromě požadavků normy ISO/IEC
17065/2012 jsou rovněž požadovány zvláštní odborné znalosti v oblasti ochrany údajů, pokud jiné,
vnější subjekty, například laboratoře nebo auditoři, provádějí některé části certifikačních činností
jménem akreditovaného subjektu pro vydávání osvědčení. V takových případech není akreditace
těchto vnějších subjektů podle samotného obecného nařízení o ochraně osobních údajů možná.
Nicméně aby se zajistila vhodnost těchto subjektů pro jejich činnost jménem akreditovaných subjektů
pro vydávání osvědčení, je nezbytné, aby akreditovaný subjekt pro vydávání osvědčení zaručil, že
dotčený vnější subjekt, pokud jde o příslušnou prováděnou činnost, bude mít rovněž odborné znalosti
ohledně ochrany údajů požadované po akreditovaném subjektu a bude je schopen prokázat.
Rámec pro určení dodatečných požadavků na akreditaci uvedený v příloze k těmto pokynům
nepředstavuje příručku postupů pro akreditační proces prováděný vnitrostátním akreditačním
orgánem nebo dozorovým úřadem. Poskytuje návod týkající se struktury a metod, a tudíž i soubor
nástrojů pro dozorové úřady ke stanovení dodatečných požadavků na akreditaci.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
předsedkyně

(Andrea Jelinek)
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