
Převody podle nových standardních smluvních doložek
Kdy který modul musí být použit?

Správce Správce*

Standardní případ přímého přenosu jinému správci (i když společně) ve třetí zemi. Použijte modul 1.

Modul 1

1

Správce SprávceSprávce

Předání prvnímu jinému správci ve třetí zemi. Dovozce může předat údaje pouze v případě, že se ustanovení vztahuje i na druhého správce.**

Modul 1

Modul 1

Modul 1
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Správce Zpracovatel Správce

Správce exportuje data zpracovateli druhého správce. Zde se má modul 1 použít mezi dvěma správci (první správce nemůže uzavřít modul 2 se 
zpracovatelem, protože to není jeho zpracovatel). Druhý správce musí správně integrovat zpracovatele (modul 1 bod 8.8) a uzavřít s ním modul 2 (bod 
8.7 - přeposílání)**

Modul 1

Modul 2
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Správce Zpracovatel Zpracovatel Správce

To odpovídá předchozímu přímému přenosu od prvního správce zpracovateli druhého správce.

Modul 1

Modul 2
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Správce Zpracovatel Správce

Zpracovatel prvního správce (oba ve Švýcarsku / EHP) exportuje data druhému správci. Zde platí SCC (modul 1) mezi dvěma správci (zpracovatel 
nemůže uzavřít modul 4 s druhým správcem, protože to není jeho zpracovatel).

Modul 1
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Správce Zpracovatel Správce

Správce exportuje data svému zpracovateli ve třetí zemi, který je předává druhému správci. Zde platí modul 2 mezi prvním správcem a jeho 
zpracovatelem. Druhý správce bude legalizován prvním správcem prostřednictvím modulu 1.**

Modul 1

Modul 2
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Správce Zpracovatel Subzpracovatel Správce

První správce přenáší data svému zpracovateli, který je předává svému subzpracovateli ve třetí zemi, který je dále odesílá správci. Platí tedy modul 3 
mezi zpracovatelem a jeho subzpracovatelem a dále modul 1 musí být uzavřen mezi oběma správci (protože subzpracovatel může předat data druhému 
správci, pouze pokud se tento správce připojí k SCC nebo uzavře své vlastní SCC).**

Modul 1

Modul 3
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Správce Správce

Modul 2 musí být uzavřen. 

Modul 1

8

Správce
/Zpracovatel

(Sub-)Zpracovatel

Modul 2 (pro zpracování jako správce) a modul 3 (pokud je správce také zpracovatel) musí být uzavřeny. 

Modul 1 (Správce) a 3 (Zpracovatel)
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Správce Zpracovatel Subzpracovatel

Modul 2 se zpracovatelem musí být uzavřen. Momentem kdy zpracovatel předává data subzpracovateli, musí přenést své povinnosti back-to-back 
nebo za tímto účelem uzavřít modul 3 (modul 2, odstavce 8.8 a 9 **; přenos splňuje požadavky pro další přenos). 

Modul 2

B/B nebo 
Modul 3
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Správce Subzpracovatel Zpracovatel

Stejné jako výše.

Modul 2

B/B nebo 
Modul 3
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Správce Zpracovatel Subzpracovatel Sub-Subzpracovatel

Platí stejně jako výše. Zpracovatel musí opět správně integrovat subzpracovatele a přenést své povinnosti back-to-back (modul 2 bod 9), pokud 
nechce používat modul 3. Totéž platí pro subzpracovatele, který zahrnuje svého subzpracovatele (Sub-Subzpracovatel).

Modul 2
B/B nebo 
Modul 3

B/B nebo 
Modul 3
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Správce Zpracovatel Subzpracovatel

Zpracovatel uzavírá modul 3 se svým subzpracovatelem.

Modul 3
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Zpracovatel Správce

Modul 4 musí být uzavřen.

Modul 4
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Správce Zpracovatel Zpracovatel

První správce uzavře modul 2 ** se zpracovatelem ve třetí zemi, což legitimuje další přenos k subzpracovateli tohoto zpracovatele.

Modul 2

Subzpracovatel16

Správce Zpracovatel Zpracovatel

Platí stejné jako výše; první správce uzavře modul 2 se zpracovatelem ve třetí zemi**.

Modul 2

Subzpracovatel17

Správce
Zpracovatel 1

Správce uzavírá modul 2 s každým zpracovatelem.

Zpracovatel 2

Modul 2

Modul 2
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Popis:

SCC – Standardní smluvní doložky
SCC – Možnosti
Datový tok
Vztah správce / zpracovatel
Sídlo v EHP, ve Švýcarsku*** nebo v jiné zemi, jejíž legislativa SCC vyžaduje nebo uznává 
Sídlo ve třetí zemi, pokud může SCC legitimizovat export dat

Poznámky pod čarou:

*      červená: smluvní strany ve státě bez odpovídající úrovně ochrany, které nepodléhají GDPR, pokud jde o předávané údaje, a to ani podle čl. 3, odst. 2 GDPR (viz 7. bod odůvodnění). 
**    pokud neplatí výjimka podle článku 8.8 (Další přenos) (i) - (iv).
***  Lze předpokládat, že orgán dohledu akceptuje SCC v souladu s čl. 6, odst. 3 GDPR.
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