
Άρθρο 47 

 

Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 

 

1.   Η αρμόδια εποπτική αρχή εγκρίνει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες σύμφωνα 

με τον μηχανισμό συνεκτικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 63, υπό τον όρο ότι: 

 

α) είναι νομικά δεσμευτικοί και εφαρμόζονται σε κάθε οικείο μέλος και επιβάλλονται 

από κάθε οικείο μέλος του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν 

κοινή οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβανομένων των υπαλλήλων τους, 

 

β) απονέμουν ρητώς εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων όσον 

αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και 

 

γ) πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 

 

2. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

διευκρινίζουν τουλάχιστον: 

 

α) τη δομή και τα στοιχεία επικοινωνίας του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου 

εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα και κάθε μέλους του, 

 

β) τις διαβιβάσεις δεδομένων ή το σύνολο των διαβιβάσεων δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον 

τύπο επεξεργασίας και τους σκοπούς της, τον τύπο των υποκειμένων των δεδομένων 

που επηρεάζονται και τον καθορισμό της εν λόγω τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών, 

 

γ) τη νομικά δεσμευτική φύση τους, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, 

 

δ) την εφαρμογή των γενικών αρχών προστασίας δεδομένων, ιδίως τον περιορισμό 

του σκοπού, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, τις περιορισμένες περιόδους 

αποθήκευσης, την ποιότητα των δεδομένων, την προστασία των δεδομένων ήδη από 

τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, τη νομική βάση για την επεξεργασία, την επεξεργασία 

ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα μέτρα διασφάλισης της 



ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με 

περαιτέρω διαβιβάσεις σε φορείς που δεν δεσμεύονται από τους δεσμευτικούς 

εταιρικούς κανόνες, 

 

ε) τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία και 

τα μέσα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος μη 

υπαγωγής σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 

22, του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής 

και ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 

79, καθώς και της εξασφάλισης επανόρθωσης και, όπου απαιτείται, αποζημίωσης για 

παράβαση των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, 

 

στ) την αποδοχή ευθύνης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την 

επεξεργασία που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους για τυχόν 

παραβάσεις των δεσμευτικών εταιρικών κανόνων από οποιοδήποτε οικείο μέλος που 

δεν είναι εγκατεστημένο στην Ένωση· ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία εξαιρείται από την ευθύνη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, μόνο 

αποδεικνύοντας ότι το εν λόγω μέλος δεν ευθύνεται για το γενεσιουργό γεγονός της 

ζημίας, 

 

ζ) τον τρόπο παροχής της ενημέρωσης σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς 

κανόνες προς τα υποκείμενα των δεδομένων, ιδίως τις διατάξεις που αναφέρονται 

στα στοιχεία δ), ε) και στ) της παρούσας παραγράφου, επιπλέον των άρθρων 13 και 

14, 

 

η) τα καθήκοντα κάθε υπευθύνου προστασίας δεδομένων που ορίζεται σύμφωνα με 

το άρθρο 37 ή οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας επιφορτισμένων με την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες 

εντός του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή 

οικονομική δραστηριότητα, καθώς και με την παρακολούθηση της κατάρτισης και 

του χειρισμού των καταγγελιών, 

 

θ) τις διαδικασίες καταγγελίας, 

 

ι) τους μηχανισμούς εντός του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που 

ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους 

δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Οι εν λόγω μηχανισμοί περιλαμβάνουν ελέγχους 



για την προστασία των δεδομένων και μεθόδους διασφάλισης διορθωτικών δράσεων 

για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτού πρέπει να ανακοινώνονται στο πρόσωπο ή την 

οντότητα που αναφέρονται στο στοιχείο η) και στο διοικητικό συμβούλιο της 

ελέγχουσας επιχείρησης του ομίλου επιχειρήσεων ή του ομίλου εταιρειών που 

ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, ενώ επίσης πρέπει να παρέχονται κατόπιν 

αιτήματος στην αρμόδια εποπτική αρχή, 

 

ια) τους μηχανισμούς αναφοράς και καταχώρισης αλλαγών στους κανόνες και 

αναφοράς των εν λόγω αλλαγών στην εποπτική αρχή, 

 

ιβ) τον μηχανισμό συνεργασίας με την εποπτική αρχή, ώστε να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση κάθε μέλους του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών που 

ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα, ιδίως θέτοντας στη διάθεση της εποπτικής 

αρχής τα αποτελέσματα των ελέγχων των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο ι), 

 

ιγ) τους μηχανισμούς αναφοράς στην αρμόδια εποπτική αρχή κάθε νομικής 

απαίτησης στην οποία ένα μέλος του ομίλου επιχειρήσεων, ή του ομίλου εταιρειών 

που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα υπόκειται σε τρίτη χώρα και η οποία 

ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται 

από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και 

 

ιδ) την κατάλληλη εκπαίδευση στην προστασία δεδομένων του προσωπικού που έχει 

μόνιμη ή τακτική πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 

3.   Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας, εκτελούντων την 

επεξεργασία και εποπτικών αρχών για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες κατά 

την έννοια του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2. 


