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 گزارش شناسنامه
های شخصی و انتقال مقررات در مورد محافظت از افراد حقیقی نسبت به پردازش داده :عنوان

 هاآزاد داده
 0.5:نسخه شماره

 کاربردی :گزارش نوع 28/00/79:گزارش ارائه تاریخ PSM.BAE.STR.720950400. 12.V05 :کد

ختار سييا بر یدتأک با الکترونیکی دولت توسييعه اقدامات و هابرنامه تدوین و بررسييی :پروژه نام

 (PPP) یردولتیغ و دولتی بخش مشارکت
 یاتوسعه -کاربردی: پروژه نوع

 25/6/79 :انیپا خیتار 25/4/75 شروع: خیتار

 فاوا کارآفرینی ووکار کسب توسعه :گروه نام

 9/9/75 مورخ پ/500/د/5820 :قرارداد تاریخ و شماره 920750400: پروژه کد

 حسنی شیخ علی فسنقری، مهدی مباشری، مازیار: ناظرین مرادحاصل نیلوفر: مجری

 ، رویا فرنود احمدیامیر مهدی رضایی :کنندگانیه/ تهکنندهیهته

 اطالعات و ارتباطات فناوری پژوهشگاه -شمالی کارگر خیابان -تهران :مجری نشاني و نام

 اطالعات فناوری سازمان :کنندهیتحما نشاني و نام

 ندارد :مالحظات

پارلمان    1075فروردین  25مصيييو   (General Data Protection Regulation)ها  نامه جامع حفاظت از داده     آیین  :چکیده 

شرایط و فرآیندهای مربوط به    یاتحادیه ضیح  شخاص حقیقی و حقوقی و پردازش آن    های دادهاروپا، به تنظیم مقررات، تو ا، هشخصی ا

ضمین حفاظت از داده  صی و جریان آزاد اطالعات، حقوق    ت شخ شخاص حقیقی درون اتحادیه  مبناهای  پردازد. این اروپا می یو آزادی ا

ست.  1079خرداد  4قانون از  شخص حقیقی یا حقوقی که به پردازش داده  اجرایی و الزم االجرا ا شخاص ب  یهاهر ه منظور فروش کاال ا

 و مطابق آن عمل کند.  اجرا کردهنامه را پردازد باید مفاد این آییناروپا می ییا خدمات به شهروندان اتحادیه

ه هایی کبلکه سازمان  االجرا نیست، الزماروپا  یهای درون اتحادیهسازمان  یاین قانون تنها دربارهاعمال  ،نامهمطابق اصل سوم این آیین  

نظر از این که پرداخت به چه شکل ، صرفپیشنهاد کاال یا خدمات برای ،اروپا یهای شخصی مرتبط با افراد درون اتحادیه ردازش دادهبه پ

 حتی اگر در خارج مشمول اجرای این قانون هستند،نیز  کنند مانیتور میدرون اتحادیه داده را یا رفتار اشخاص موضوع پردازند می باشد

 وند یا ازشسسات ایرانی که مشمول این دو مورد میؤها و مبرای شرکت رویت اروپایی نداشته باشند. ازایناروپا باشند یا تابع یاز اتحادیه

 .استحائز توجه و الزم االجرا  ،کنندبرداری میها بهرهنتایج این پردازش

   اروپا یاتحادیه -انتقال آزاد داده -حقیقیمحافظت از افراد  -حفاظت از داده -آیین نامه -مقررات :کلیدی کلمات

 فارسی :گزارش زبان نهایی: گزارش وضعیت

 104 :صفحات تعداد عمومی :دسترسي وضعیت
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 چکیده
 1075فروردین  25مصو    (General Data Protection Regulation) یا هانامه جامع حفاظت از دادهآیین

های شخصی اشخاص حقیقی    ی اروپا، به تنظیم مقررات، توضیح شرایط و فرآیندهای مربوط به داده  پارلمان اتحادیه

های شخصی و جریان آزاد اطالعات، حقوق مبنا و آزادی اشخاص    ها، تضمین حفاظت از داده و حقوقی و پردازش آن

اجرایی و الزم االجرا است. هرشخص حقیقی یا    1079خرداد  4زد. این قانون از پردای اروپا میحقیقی درون اتحادیه

پردازد باید ی اروپا میهای اشخاص به منظور فروش کاال یا خدمات به شهروندان اتحادیه  حقوقی که به پردازش داده

 نامه را اجرا کرده و مطابق آن عمل کند. مفاد این آیین

االجرا نیست، ی اروپا الزمهای درون اتحادیهی سازمان، اعمال این قانون تنها دربارهنامهمطابق اصل سوم این آیین

ی اروپا، برای پیشنهاد کاال یا خدمات، های شخصی مرتبط با افراد درون اتحادیههایی که به پردازش دادهبلکه سازمان

کنند  موضوع داده را درون اتحادیه مانیتور میپردازند یا رفتار اشخاص صرفنظر از این که پرداخت به چه شکل باشد می

ی اروپا باشند یا تابعیت اروپایی نداشته باشند. نیز مشمول اجرای این قانون هستند، حتی اگر در خارج از اتحادیه

برداری ها بهرهشوند یا از نتایج این پردازشها و مؤسسات ایرانی که مشمول این دو مورد میرو برای شرکتازاین

 کنند، حائز توجه و الزم االجرا است.یم
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 مستندات مرتبط

 نام مستند نوع مستند شماره مستند

   

   

 های پیشینشده در نسخهتغییرات اعمال

 شدهاعمالتغییرات  تاریخ شماره نسخه

 ترجمه متن اولیه توسط آقای امیر مهدی رضایی 15/00/76 01

 اولیه  انجام اصالحات 18/00/76 02

 فرنود احمدی رویا ویراستاری گزارش توسط سرکار خانم 25/00/76 00

 تبدیل به فرمت گزارش 26/00/76 04

 ویرایش نهایی  29/00/76 05

 تأییدکنندگان
 مالحظات امضاء تاریخ نام و نام خانوادگي 

    نیلوفر مرادحاصل مجری پروژه

 کنندگانهیته /کنندههیته
رویا فرنود  -رضاییامیر مهدی 

 احمدی
   

 ناظر پروژه
 ،یفسنقر مهدی ،یمباشر مازیار

 شیخ حسنی علی
   

    علی شیخ حسنی مدیر گروه

مسئول مستندات 

 پژوهشکده
    سپیده قاسمی

 رئیس پژوهشکده/ 

 معاون پژوهشي
    سید هاشم مداح حسینی
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 تشکر و تقدیر

 رضا مهندس دکتر رسول سرائیان، جنا  آقای اطالعات، جنا  آقایبا سپاس از همکاران محترم سازمان فناوری 

 دکتر مریم جلیلیان مباشری و سرکار خانم مازیار آقای مهندس جنا  آقای حمید رضا هادی پور، جنا  اصل،باقری

 که در تهیه این گزارش ما را یاری نمودند.
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 سرفصل مطالب
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 EC/6۲/۶9ها و دستورالعمل مجدد هاي شخصی و انتقال آزاد دادهحقیقی نسبت به پردازش داده

 ۶۱۰۲آوريل  ۶۷به تاريخ 
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 مقررات عمومي -اولفصل 
 CHAPTER I General provisions مقررات عمومی -فصل اول

 1ماده 

 موضوع و اهداف
Article 1 

Subject-matter and objectives 

. این مقررات قواعد مربوط به محافظت از افراد حقیقی در مورد 1

های شخصی را پردازش داده و همچنین قواعد مربوط به انتقال داده

 کنند.وضع می

 یژهوبه. این مقررات از حقوق اساسی و آزادی اشخاص حقیقی و 2

 کنند.های شخصی حفاظت میها در مورد محافظت از دادهحق آن

های شخصی در اتحادیه اروپا نباید با دالیلی که . انتقال آزاد داده0

های شخصی مربوط به حفاظت اشخاص حقیقی در مورد پردازش داده

 شود، محدود یا ممنوع شود.می

1.This Regulation lays down rules relating to the 

protection of natural persons with regard to the processing 

of personal data and rules relating to the free movement 

of personal data.  

2.This Regulation protects fundamental rights and 

freedoms of natural persons and in particular their right to 

the protection of personal data.  

3.The free movement of personal data within the Union 

shall be neither restricted nor prohibited for reasons 

connected with the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data. 

 

 

 CHAPTER I General provisions مقررات عمومی -فصل اول

 2ماده 

 قلمروی موضوع

 

Article 2 

Material scope 

شود که های شخصی اعمال می.این مقررات در مورد پردازش داده1

پذیرد. صورت کامل یا جزئی توسط ابزارهای خودکار انجام میبه

 خودکار یرغتوسط ابزارهای  شدهانجامهای همچنین در مورد پردازش

 منظوربهدهند یا را تشکیل می 1بندیی پوشهکه بخشی از سامانه

 وند.شنیز اعمال می اندیجادشدهابندی ی پوشهتشکیل بخشی از سامانه

های شخصی . این مقررات در شرایط زیر در مورد پردازش داده2

 اعمال نخواهند شد:

ه هایی که خارج از قلمروی قانون اتحادی)الف( در مورد فعالیت

 هستند؛

ها خارج از قلمروی فصل آن ) ( توسط کشورهای عضوی که فعالیت

 است. V ،TEUعنوان  2

1.This Regulation applies to the processing of personal 

data wholly or partly by automated means and to the 

processing other than by automated means of personal 

data which form part of a filing system or are intended to 

form part of a filing system.  

2.This Regulation does not apply to the processing of 

personal data: (a) in the course of an activity which falls 

outside the scope of Union law; (b) by the Member States 

when carrying out activities which fall within the scope of 

Chapter 2 of Title V of the TEU; (c) by a natural person in 

the course of a purely personal or household activity; (d) 

by competent authorities for the purposes of the 

prevention, investigation, detection or prosecution of 

criminal offences or the execution of criminal penalties, 

including the safeguarding against and the prevention of 

threats to public security.  

3.For the processing of personal data by the Union 

institutions, bodies, offices and agencies, Regulation (EC) 

                                                      
1 Filing system 
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های کامالً شخصی و فعالیت عنوانبه)ج( توسط شخص حقیقی 

 خانگی

ممانعت، تحقیق و بررسی، کشف  باهدف)د( توسط نهادهای اصلح 

ایمنی جنایی یا اجرای مجازات جنایی، شامل ایجاد  جرائمو پیگیری 

 در مقابل تهدیدهای مربوط به امنیت ملی.

ها، های شخصی توسط مؤسسات، دستگاه. برای پردازش داده0

-اعمال می 45/2001های اتحادیه اروپا، مقررات شماره ادارات و آژانس

های قانونی اتحادیه و دیگر اقدام 45/2001( شماره ECشود. مقررات )

هایی هستند، باید منطبق با اصول و به چنین پردازش اعمالقابلکه 

 باشند. 78قواعد این مقررات و ماده 

 1. این مقررات باید بدون تعصب نسبت به اعمال و کاربرد رهنمود4

2000/31/EC ،کنندگان خدمت های فراهممقررات مسؤولیت یژهوبه

 این رهنمود باشند. 15تا  12میانی در ماده 

No 45/2001 applies. Regulation (EC) No 45/2001 and 

other Union legal acts applicable to such processing of 

personal data shall be adapted to the principles and rules 

of this Regulation in accordance with Article 98. 

4.This Regulation shall be without prejudice to the 

application of Directive 2000/31/EC, in particular of the 

liability rules of intermediary service providers in Articles 

12 to 15 of that Directive. 

 

 

 CHAPTER I General provisions مقررات عمومی -فصل اول

 0ماده 

 2قلمروی ارضی
Article 3 

Territorial scope 

ی  های شخصی در حوزه. دستورالعمل مربوط به پردازش داده1

گر یا پردازشگر در اتحادیه اروپا اعمال های مربوط به نصب کنترلفعالیت

اشند ب گرفتهشکلها در اتحادیه نظر از اینکه این پردازششوند، صرفمی

 یا خیر.

 در موردهای شخصی . دستورالعمل مربوط به پردازش داده2

 گر یا پردازشگر خارجشود که توسط کنترلاطالعات افرادی اعمال می

 های پردازشی مربوط به موارد زیر باشد:و فعالیت شدهانجاماز اتحادیه 

ی کاال و خدمات، بدون توجه به اینکه آیا پرداخت )الف( عرضه

 موضوع داده در قبال چنین موضوعاتی برای اتحادیه ضروری است یا ؛

ها درون اتحادیه رفتار آن که یزمانها تا ) ( نظارت بر رفتار آن

 .شکل گیرد

1.This Regulation applies to the processing of personal 

data in the context of the activities of an establishment of 

a controller or a processor in the Union, regardless of 

whether the processing takes place in the Union or not. 
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2.This Regulation applies to the processing of personal 

data of data subjects who are in the Union by a controller 

or processor not established in the Union, where the 

processing activities are related to: (a) the offering of 

goods or services, irrespective of whether a payment of 

the data subject is required, to such data subjects in the 

Union; or (b) the monitoring of their behaviour as far as 

their behaviour takes place within the Union.  

3.This Regulation applies to the processing of personal 

data by a controller not established in the Union, but in a 

place where Member State law applies by virtue of public 

international law. 

                                                      
1 Directive  

2 Territorial scope  
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ر گهای شخصی توسط کنترل. دستورالعمل مربوط به پردازش داده0

شود، ولی در شرایطی که قانون کشور عضو، خارج از اتحادیه اعمال می

 شود.المللی عمومی اعمال با توجه به قانون بین

 

 

 CHAPTER I General provisions مقررات عمومی -فصل اول

 4ماده 

 تعاریف 
Article 4 

Definitions 

 برای اهداف این مقررات

است از هرگونه اطالعات مربوط به  های شخصی عبارت( داده1)

 ؛ شخص حقیقیییشناساقابلشده یا  ییشناساقابلشخص حقیقی 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ارجاع فردی است که به شناساییقابل

ی ی شناسایی، دادهکننده همانند یک نام، شمارهبه یک شناسایی

الین یا یک یا چندین عامل مختص به هویت ی آنکنندهمکانی، شناسایی

فیزیکی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

 آن شخص، شناسایی شود.

-ها گفته میای از فعالیت( پردازش به هرگونه فعالیت یا مجموعه2)

های شخصی، ای از دادههای شخصی یا مجموعهشود که بر روی داده

-شوند؛  همانند جمعانجام می خودکار یرغتوسط ابزارهای خودکار یا 

سازی، انطباق یا تغییر، آوری، ثبت، سازماندهی، ساختاردهی، ذخیره

، انتشار یا 1بازیابی، مشورت، استفاده، افشا از طریق خبررسانی

ساختن، هماهنگی یا ترکیب، محدود ساختن، پاک کردن  دسترسقابل

 خریب.یا ت

های شخصی به معنای ایجاد داده 2( محدود ساختن پردازش0)

 باشد.ها در آینده میمحدود کردن پردازش آن باهدف شدهیرهذخ

های شخصی به معنی هرگونه پردازش خودکار داده 0سازی( نمایه4)

های خاص های شخصی برای ارزیابی جنبهشامل استفاده از داده

های نبهبینی جتحلیل یا پیش یژهوبهی شخصی مرتبط با اشخاص حقیق

For the purposes of this Regulation: 

 (1) ‘personal data’ means any information relating to an 

identified or identifiable natural person (‘data subject’); 

an identifiable natural person is one who can be identified, 

directly or indirectly, in particular by reference to an 

identifier such as a name, an identification number, 

location data, an online identifier or to one or more factors 

specific to the physical, physiological, genetic, mental, 

economic, cultural or social identity of that natural person;  

(2) ‘processing’ means any operation or set of operations 

which is performed on personal data or on sets of personal 

data, whether or not by automated means, such as 

collection, recording, organisation, structuring, storage, 

adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, 

disclosure by transmission, dissemination or otherwise 

making available, alignment or combination, restriction, 

erasure or destruction;  

(3) ‘restriction of processing’ means the marking of stored 

personal data with the aim of limiting their processing in 

the future;  

(4) ‘profiling’ means any form of automated processing of 

personal data consisting of the use of personal data to 

evaluate certain personal aspects relating to a natural 

person, in particular to analyse or predict aspects 

concerning that natural person's performance at work, 

economic situation, health, personal preferences, 

interests, reliability, behaviour, location or movements;  

(5) ‘pseudonymisation’ means the processing of personal 

data in such a manner that the personal data can no longer 

be attributed to a specific data subject without the use of 

additional information, provided that such additional 

information is kept separately and is subject to technical 

                                                      
1 disclosure by transmission 

2 Restriction of processing  

0 Profiling  
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های  اقتصادی، سالمت، اولویت  یتموقععملکردی شخص در کار، 

 د.باشها، مییا حرکت یتموقعپذیری، رفتار، شخصی، عالیق، اطمینان

های شخصی به نحوی است یعنی پردازش داده 1یمستعار ساز( 5)

 ، قابلیت نسبت دادههای شخصی بدون استفاده از سایر اطالعاتکه داده

های فرد خاص را نداشته باشند؛ این اطالعات اضافی شدن به داده

های فنی و سازمانی قرار جداگانه نگهداری شده و تحت ارزیابی صورتبه

های شخصی به شخص گیرند تا اطمینان حاصل شود که دادهمی

 ، نسبت داده نشده است.شناساییقابلیا  شدهییشناساحقیقی 

-ی ساختاریافته از دادهبندی یعنی هر مجموعهی پوشهسامانه( 6)

 باشد. دسترسقابلهای شخصی که مطابق با شرایط خاص، 

گر یعنی شخص حقیقی یا حقوقی، دستگاه اجرایی، ( کنترل9)

یا به کمک دیگران، اهداف و ابزار  ییتنهابهکه  سازمان یا دیگر نهادهایی

که اهداف و کنند؛ جاییص میهای شخصی را مشخپردازش داده

ها توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تعیین ابزارهای این پردازش

ا یا ی اروپگر یا معیارهای خاصِ تعیینِ آن توسط اتحادیهشوند، کنترل

 شود.قانون کشورهای عضو مشخص می

( پردازشگر یعنی شخص حقیقی یا حقوقی، نهاد دولتی، آژانس 8)

های شخصی را گر دادههایی که به نیابت از کنترلیا دیگر دستگاه

 کند.پردازش می

یعنی شخص حقیقی یا حقوقی، دستگاه عمومی،  2کننده( دریافت7)

-ها قرار میهای شخصی در اختیار آنآژانس یا دیگر نهادهایی که داده

های شخصی را در قالب یک ، نهادهای عمومی که دادهوجودینبااگیرد. 

ی اروپا یا کشورهای عضو ص در چارچو  قانون اتحادیهاستعالم خا

ن کننده تلقی شوند؛ پردازش ایدریافت عنوانبهکنند، نباید دریافت می

اطالعات توسط نهادهای دولتی باید منطبق با مقررات حفاظت داده، 

 سازگار با اهداف پردازش باشد.

یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی، دستگاه  0( شخص ثالث10)

گر، پردازشگر یا شخصی با اختیار مستقیم لتی، آژانس یا نهاد، کنترلدو

 های شخصی را داراست.گر و پردازشگر که اختیار پردازش دادهاز کنترل

and organisational measures to ensure that the personal 

data are not attributed to an identified or identifiable 

natural person;  

(6) ‘filing system’ means any structured set of personal 

data which are accessible according to specific criteria, 

whether centralised, decentralised or dispersed on a 

functional or geographical basis;  

(7) ‘controller’ means the natural or legal person, public 

authority, agency or other body which, alone or jointly 

with others, determines the purposes and means of the 

processing of personal data; where the purposes and 

means of such processing are determined by Union or 

Member State law, the controller or the specific criteria 

for its nomination may be provided for by Union or 

Member State law;  

(8) ‘processor’ means a natural or legal person, public 

authority, agency or other body which processes personal 

data on behalf of the controller;  

(9) ‘recipient’ means a natural or legal person, public 

authority, agency or another body, to which the personal 

data are disclosed, whether a third party or not. However, 

public authorities which may receive personal data in the 

4.5.2016 L 119/33 Official Journal of the European Union 

EN framework of a particular inquiry in accordance with 

Union or Member State law shall not be regarded as 

recipients; the processing of those data by those public 

authorities shall be in compliance with the applicable data 

protection rules according to the purposes of the 

processing; 

 (10) ‘third party’ means a natural or legal person, public 

authority, agency or body other than the data subject, 

controller, processor and persons who, under the direct 

authority of the controller or processor, are authorised to 

process personal data; 

 (11) ‘consent’ of the data subject means any freely given, 

specific, informed and unambiguous indication of the data 

subject's wishes by which he or she, by a statement or by 

a clear affirmative action, signifies agreement to the 

processing of personal data relating to him or her; 

 (12) ‘personal data breach’ means a breach of security 

leading to the accidental or unlawful destruction, loss, 

alteration, unauthorised disclosure of, or access to, 

personal data transmitted, stored or otherwise processed; 

 (13) ‘genetic data’ means personal data relating to the 

inherited or acquired genetic characteristics of a natural 

                                                      
1 Pseudonymisation  

2 Recipient  

0 Third party  
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خاص و واضح،  از موضوع داده یعنی هرگونه بیان آزاد، 1( رضایت11)

 واضح ها، فرد با بیانیهای موضوع دادهآگاهانه و بدون ابهام، از  خواسته

های شخصی موافقت خود را برای پردازش داده یا اقدامی مشخص،

 مربوط به خود اعالم کند.

یعنی هرگونه نقض امنیت که منجر  2های شخصی( نقض داده12)

ای هبه تخریب، تغییر غیرقانونی یا تصادفی یا افشا و دسترسی به داده

 شود.  شدهپردازشیا  شدهیرهذخشخصی منتشرشده، 

های شخصی مرتبط با مشخصات های ژنتیکی یعنی دادهداده( 10)

را  یفردمنحصربهژنتیکی موروثی یا اکتسابی افراد حقیقی که اطالعات 

 یداده و با تحلیل نمونه ارائهراجع به فیزیولوژی یا سالمت شخص 

 آیند.به دست می موردنظرزیستی از شخص حقیقی 

شخصی حاصل از پردازش های هبیومتریک یعنی داد ی( داده14)

فنی مربوط به مشخصات فیزیکی، فیزیولوژیکی، یا رفتاری شخص 

شود؛ همانند آن شخص  فردمنحصربهحقیقی که منجر به شناسایی 

 ی شخص.تصویر چهره

جسمی و  سالمتبههای مربوط یعنی داده 0های سالمتی( داده15)

متی روانی شخص و شامل خدمات بهداشتی است که اطالعات سال

 کند.شخص را مشخص می

 یعنی: 4( استقرار )شعبه( اصلی16)

گر، مستقر در چندین کشور عضو، محل کنترل عنوانبه)الف( 

مدیریت اصلی آن در اتحادیه است، مگراینکه تصمیمات راجع به اهداف 

گر ی دیگری از کنترلهای شخصی در شعبهو ابزارهای پردازش داده

سازی این تصمیمات را داشته ی بعدی اختیار پیادهو شعبه اتخاذشده

ای که این تصمیمات را اتخاذ کرده است باشد؛ که در این حالت شعبه

 شود.ی اصلی در نظر گرفته میشعبه عنوانبه

پردازشگر، دارای شعبه در بیش از یک کشور عضو و  عنوانبه) ( 

ی پردازشگر دارای ادارهمحل مدیریت مرکزی آن در اتحادیه است، اگر 

person which give unique information about the 

physiology or the health of that natural person and which 

result, in particular, from an analysis of a biological 

sample from the natural person in question; 

 (14)‘biometric data’ means personal data resulting from 

specific technical processing relating to the physical, 

physiological or behavioural characteristics of a natural 

person, which allow or confirm the unique identification 

of that natural person, such as facial images or 

dactyloscopic data;  

(15) ‘data concerning health’ means personal data related 

to the physical or mental health of a natural person, 

including the provision of health care services, which 

reveal information about his or her health status;  

(16) ‘main establishment’ means: (a)as regards a 

controller with establishments in more than one Member 

State, the place of its central administration in the Union, 

unless the decisions on the purposes and means of the 

processing of personal data are taken in another 

establishment of the controller in the Union and the latter 

establishment has the power to have such decisions 

implemented, in which case the establishment having 

taken such decisions is to be considered to be the main 

establishment; (b)as regards a processor with 

establishments in more than one Member State, the place 

of its central administration in the Union, or, if the 

processor has no central administration in the Union, the 

establishment of the processor in the Union where the 

main processing activities in the context of the activities 

of an establishment of the processor take place to the 

extent that the processor is subject to specific obligations 

under this Regulation;  

(17) ‘representative’ means a natural or legal person 

established in the Union who, designated by the controller 

or processor in writing pursuant to Article 27, represents 

the controller or processor with regard to their respective 

obligations under this Regulation; 

 (18) ‘enterprise’ means a natural or legal person engaged 

in an economic activity, irrespective of its legal form, 

including partnerships or associations regularly engaged 

in an economic activity; 

 (19) ‘group of undertakings’ means a controlling 

undertaking and its controlled undertakings; (20) ‘binding 

corporate rules’ means personal data protection policies 

                                                      
1 Consent  

2 Personal data breach  

0 Data concerning health  

4 Main establishment  
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ی پردازشگر در اتحادیه، تا مرکزی در اتحادیه نباشد، تأسیس شعبه

 بر عهدهای را برای اجرای این مقررات پردازشگر تعهدات ویژه که یزمان

شود، شکل های اصلی پردازشی انجام میدارد، در مکانی که فعالیت

 گیرد. می

ی مستقر در اتحادیه که یعنی شخص حقیقی یا حقوق 1( نماینده19)

گر یا پردازشگر توسط کنترل 29ی ای منطبق بر مادهکه پیرو نامه

ان، شگر و پردازشگر را با توجه به مسؤولیتشود؛ و کنترلانتخا  می

 دهد.تحت مقررات اتحادیه نشان می

شخص حقیقی یا حقوقی است که درگیر  2ی اقتصادی( مؤسسه18)

های کت و دخالت منظم در فعالیتفعالیت اقتصادی بوده و مشار

 اقتصادی دارد.

یعنی کنترل کردن تعهدها و تعهدهای  0( گروه تعهدها17)

 . شدهکنترل

های های حفاظت داده، سیاست4آور( قواعد مشارکتی الزام20)

گر یا پردازشگر مستقر در یکی از کشورهای شخصی هستند که کنترل

گر یا های شخصی به کنترلای از دادهعضو برای انتقال مجموعه

 ها پایبند باشد.پردازشگر مستقر در کشور دیگر باید به آن

یعنی نهاد دولتی مستقلی که توسط کشورهای  5( نهاد نظارتی21)

 است. یجادشدها 51ی عضو و پیرو ماده

، نهادی است که توجه آن به پردازش 6مسئول( نهاد نظارتی 22)

 های شخصی است، زیرا:داده

which are adhered to by a controller or processor 

established on the territory of a Member State for transfers 

or a set of transfers of personal data to a controller or 

processor in one or more third countries within a group of 

undertakings, or group of enterprises engaged in a joint 

economic activity; 

 (21) ‘supervisory authority’ means an independent public 

authority which is established by a Member State pursuant 

to Article 51; 

(22) ‘supervisory authority concerned’ means a 

supervisory authority which is concerned by the 

processing of personal data because: (a) the controller or 

processor is established on the territory of the Member 

State of that supervisory authority; (b) data subjects 

residing in the Member State of that supervisory authority 

are substantially affected or likely to be substantially 

affected by the processing; or (c) a complaint has been 

lodged with that supervisory authority;  

(23) ‘cross-border processing’ means either: (a) 

processing of personal data which takes place in the 

context of the activities of establishments in more than one 

Member State of a controller or processor in the Union 

where the controller or processor is established in more 

than one Member State; or (b) processing of personal data 

which takes place in the context of the activities of a single 

establishment of a controller or processor in the Union but 

which substantially affects or is likely to substantially 

affect data subjects in more than one Member State. 

 (24) ‘relevant and reasoned objection’ means an objection 

to a draft decision as to whether there is an infringement 

of this Regulation, or whether envisaged action in relation 

to the controller or processor complies with this 

Regulation, which clearly demonstrates the significance 

of the risks posed by the draft decision as regards the 

fundamental rights and freedoms of data subjects and, 

where applicable, the free flow of personal data within the 

Union; 

 (25) ‘information society service’ means a service as 

defined in point (b) of Article 1(1) of Directive (EU) 

2015/1535 of the European Parliament and of the Council 

(1);  

                                                      
1 Representative  

2 Enterprise  

0 Group of undertakings  

4 Binding corporate rules  

5 Supervisory authority  

6 Supervisory authority concerned  
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ی کشور عضو آن نهاد گر یا پردازشگر در محدوده)الف( کنترل

 است. قرارگرفتهنظارتی 

های افراد، ساکن در کشور عضو آن نهاد نظارتی، تحت ) ( داده

 است یا احتماالً در معرض پردازش است؛  یا قرارگرفتهتأثیر پردازش 

 است. شدهارائه)ج( یک شکایت به این نهاد نظارتی 

 فرامرزی یعنی: ( پردازش20)

های شعب های شخصی که در مورد فعالیت)الف( پردازش داده

 ود.شگر و پردازشگر چندین کشور عضو اتحادیه اروپا انجام میکنترل

های یک شعبه های شخصی که در مورد فعالیت) ( پردازش داده

یر گیرد ولی تحت تأثی اروپا شکل میگر و پردازشگر در اتحادیهکنترل

 باشد.های افراد در چندین کشور عضو میداده

 نویسیعنی اعتراض به تصمیم پیش 1( اعتراض مربوط و منطقی24)

گر یا به دلیل وجود نقض مقررات، یا اقدام مغایر با مقررات کنترل

نویس و پردازشگر، که اهمیت تهدیدات موجود در تصمیم پیش

-جریان آزاد دادههای افراد و های اساسی دادههمچنین حقوق و آزادی

 دهد.ی اروپا را نشان میهای شخصی در اتحادیه

( bدر نکته ) شدهیفتعریعنی خدمت  2( خدمت جامعه اطالعاتی25)

 پارلمان و شورای اروپا. 2015/1535( EU( رهنمود )1) 1ماده 

 کهآنالمللی یعنی سازمان و نهادهای زیرمجموعه ( سازمان بین26)

المللی عمومی یا هر نهاد دیگر که بر اساس توافقنامه توسط قانون بین

 شود.، هدایت مییجادشدهابین دو یا چند کشور 

 

(26) ‘international organisation’ means an organisation 

and its subordinate bodies governed by public 

international law, or any other body which is set up by, or 

on the basis of, an agreement between two or more 

countries. 

 

                                                      
1 Relevant and reasoned objection  

2 Information society service  
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 اصول -فصل دوم
 

 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 5 ماده

 شخصی یهاداده پردازش با مرتبط اصول
Article 5  
Principles relating to processing of personal data 

 :باید شخصی هایداده.1

 شخص به نسبت شفاف و عادالنه قانونی، صورتبه( الف)

 .شوند پردازش داده، موضوع

 شوند یآورجمع قانونی و صریح مشخص، اهداف برای(  )

 د؛باش اهداف این با ناسازگار که نشوند پردازش صورتی به و

 منافع به مربوط اهداف به دستیابی برای بیشتر پردازش

 آماری اهداف یا تاریخی تحقیقات و علمی اهداف عمومی،

 تلقی اولیه اهداف با ناسازگار( 1) 87  ماده با مطابق باید

 .نشوند

 کافی، باید شد خواهند پردازش که اهدافی به نسبت( ج)

 .باشند مقید و مناسب

 تمامی شوند؛ روزبه باشد الزم که هرکجا و بوده دقیق( د)

 برای که شخصی یهاداده حذف برای منطقی هایاقدام

 انجام باید ،باشندینم دقیق پردازش برای موردنظر مقاصد

 .شوند

 داده وعموض شخص شناسایی بتوانند که باشند شکلی به( ه)

 شخصی هایداده دهند؛ انجام معقول زمانمدت در را

 هک ییآنجا تا شود ذخیره بیشتری زمانمدت برای تواندیم

 عمومی، منافع اهداف به دستیابی برای ییتنهابه بتواند

( 1) 87 ماده مطابق آماری و تاریخی تحقیقات یا علمی

 و فنی مناسب یهاسنجه سازییادهپ تحت و شدهپردازش

 شخص هایآزادی و حقوق حفظ برای ،یازموردن سازمانی

 (  سازی-ذخیره محدودیت) باشد داده موضوع

 را شخصی یهاداده امنیت که شود پردازش شکلی به( و)

 و غیرقانونی پردازش مقابل در حفاظت همانند کند، تضمین

 یفن معیارهای از استفاده با تصادفی، هاییبتخر و غیرمجاز

 ( پذیرییناناطم و یکپارچگی) مناسب سازمانی و

 دادن نشان به قادر و بوده مسئول باید گرکنترل( 2)

 ( پذیرییتمسئول)باشد 1پاراگراف با سازگاری

 

1.Personal data shall be:  

(a) processed lawfully, fairly and in a transparent 

manner in relation to the data subject (‘lawfulness, 

fairness and transparency’);  

(b) collected for specified, explicit and legitimate 

purposes and not further processed in a manner that 

is incompatible with those purposes; further 

processing for archiving purposes in the public 

interest, scientific or historical research purposes or 

statistical purposes shall, in accordance with Article 

89(1), not be considered to be incompatible with the 

initial purposes (‘purpose limitation’);  

(c) adequate, relevant and limited to what is 

necessary in relation to the purposes for which they 

are processed (‘data minimisation’);  

(d) accurate and, where necessary, kept up to date; 

every reasonable step must be taken to ensure that 

personal data that are inaccurate, having regard to the 

purposes for which they are processed, are erased or 

rectified without delay (‘accuracy’); 

(e) kept in a form which permits identification of 

data subjects for no longer than is necessary for the 

purposes for which the personal data are processed; 

personal data may be stored for longer periods 

insofar as the personal data will be processed solely 

for archiving purposes in the public interest, 

scientific or historical research purposes or statistical 

purposes in accordance with Article 89(1) subject to 

implementation of the appropriate technical and 

organisational measures required by this Regulation 

in order to safeguard the rights and freedoms of the 

data subject (‘storage limitation’); 

(f) processed in a manner that ensures appropriate 

security of the personal data, including protection 

against unauthorised or unlawful processing and 

against accidental loss, destruction or damage, using 

appropriate technical or organisational measures 

(‘integrity and confidentiality’).  

2.The controller shall be responsible for, and be able 

to demonstrate compliance with, paragraph 1 

(‘accountability’). 
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 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 6 ماده

 پردازش بودن قانونی
Article 6 

Lawfulness of processing 

 برقرار زیر شرایط از یکی  حداقل که حالتی در پردازش(1)

 :است قانونی باشد،

 پردازش برای را خود موافقت داده موضوع شخص( الف)

 هدف چندین یا یک برای خود، به مربوط شخصی یهاداده

 .است کرده  اعالم مشخص،

 موضوع، شخص که قراردادی کارایی برای پردازش(  )

 هایاقدام انجام برای اینکه یا باشد الزم است، آن طرفیک

 .باشد یازموردن قرارداد، به داده، موضوع شخص ورود از یشپ

( قانونی) حقوقی تعهدات با سازگاری برای پردازش( ج)

 .باشد ضروری گرکنترل به مربوط

 یا داده موضوع شخص حیاتی منافع حفظ برای پردازش( د)

 .باشد ضروری حقیقی اشخاص دیگر

 منافع قبال در شدهانجام یوظیفه عملکرد برای پردازش( و)

 است شده محول گرکنترل به که رسمی نهاد امور یا عمومی

 .باشد ضروری

 توسط که عمومی منافع به مربوط اهداف برای پردازش( ز)

 گرم باشد، ضروری ،شودیم دنبال ثالث شخص یا گرکنترل

 شخص اساسی هاییآزاد و حقوق با مغایر منافع این اینکه

 شخصی های-داده از حفاظت نیازمند که داده، موضوع

 کودک داده موضوع شخص که یزمان یژهوبه باشد، است،

 .است

 از استفاده برای را یترخاص مفاد باید عضو کشورهای. 2

 تا کنند معرفی پردازش به نسبت مقررات این قواعد

 تعریف با 1 پاراگراف( ه) و( ج) نکات با سازگاری

 معیارهای و پردازش برای ترخاص و تریقدق هاییازمندین

 .ودش حاصل عادالنه و قانونی پردازش تضمین برای بیشتر

 باید 1 پاراگراف( ه) و( ج) نکات به مربوط پردازش اساس. 0

 :باشد زیر موارد بر مبتنی

 اتحادیه قانون( الف)

 .شودیم آن شامل گرکنترل که عضو کشور قانون(  )

1.Processing shall be lawful only if and to the extent 

that at least one of the following applies:  

(a) the data subject has given consent to the 

processing of his or her personal data for one or more 

specific purposes;  

(b) processing is necessary for the performance of a 

contract to which the data subject is party or in order 

to take steps at the request of the data subject prior to 

entering into a contract; 

(c) processing is necessary for compliance with a 

legal obligation to which the controller is subject;  

(d) processing is necessary in order to protect the 

vital interests of the data subject or of another natural 

person;  

(e) processing is necessary for the performance of a 

task carried out in the public interest or in the 

exercise of official authority vested in the controller; 

(f) processing is necessary for the purposes of the 

legitimate interests pursued by the controller or by a 

third party, except where such interests are 

overridden by the interests or fundamental rights and 

freedoms of the data subject which require protection 

of personal data, in particular where the data subject 

is a child. 

Point (f) of the first subparagraph shall not apply to 

processing carried out by public authorities in the 

performance of their tasks.  

2.Member States may maintain or introduce more 

specific provisions to adapt the application of the 

rules of this Regulation with regard to processing for 

compliance with points (c) and (e) of paragraph 1 by 

determining more precisely specific requirements for 

the processing and other measures to ensure lawful 

and fair processing including for other specific 

processing situations as provided for in Chapter IX.  

3.The basis for the processing referred to in point (c) 

and (e) of paragraph 1 shall be laid down by:  

(a) Union law; or  

(b) Member State law to which the controller is 

subject. 

The purpose of the processing shall be determined in 

that legal basis or, as regards the processing referred 

to in point (e) of paragraph 1, shall be necessary for 

the performance of a task carried out in the public 

interest or in the exercise of official authority vested 

in the controller. That legal basis may contain 

specific provisions to adapt the application of rules 

of this Regulation, inter alia: the general conditions 
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 یا شود، مشخص قانونی مبنای این در باید پردازش هدف

 عملکرد برای باید 1 پارگراف( ه) نکته در شدهگفته پردازش

 محول امور یا عمومی منافع مورد در شده،انجام یوظیفه

 مبنای این. باشد ضروری ،گرکنترل به رسمی، نهاد یشده

 از استفاده یینهدرزم خاص مفاد شامل تواندیم قانونی

 قانونی یکنندهاداره عمومی شرایط و مقررات این قواعد

 ؛شدهپردازش هایداده انواع ؛گرکنترل توسط پردازش بودن

 در شخصی یهاداده که نهادهایی داده؛ موضوع شخص

 یهادوره اهداف؛ محدودیت ؛گیردیم قرار هاآن اختیار

 تا باشد پردازش، روندهای و پردازش عملیات و ؛سازییرهذخ

 و هاتحادی قانون. شود تضمین پردازش بودن عادالنه و قانونی

 باهدف متناسب و عمومی منافع باهدف باید عضو کشورهای

 .شوند برآورده شده دنبال قانونی

 مبتنی اصلی، هدف از غیر هدفی برای پردازش کهزمانی. 4

 وعض کشور و اتحادیه قانون یا داده موضوع شخص رضایت بر

 اهداف سازگاری نشان دادن برای باید گرکنترل نباشد،

 زیر موارد شخصی، یهاداده یآورجمع اصلیِ باهدف ثانویه

 :بگیرد نظر در را

 یآورجمع اصلی اهداف بین موجود هایینکل( الف)

 بیشتر هایپردازش به مربوط اهداف و شخصی هایداده

 یژهوبه ،اندشدهیآورجمع شخصی یهاداده که ایینهزم(  )

 و داده موضوع شخص بین ارتباط گرفتن نظر در با

 .گرکنترل

 پردازش چگونگی و شخصی، هایداده ماهیت(ج)

 ،7 ماده با مطابق شخصی،  هایداده خاص هاییبندطبقه

 جنایی، جرائم به مربوط شخصی یهاداده پردازش ینحوه یا

 .10 ماده بر مطابق

 بیشتر یشدهگرفته نظر در پردازش احتمالی عواقب( د)

 .شخصی یهاداده برای

 و رمزنگاری شامل تواندیم که مناسب هاییمنیا وجود( ه)

 .باشد یمستعار ساز

governing the lawfulness of processing by the 

controller; the types of data which are subject to the 

processing; the data subjects concerned; the entities 

to, and the purposes for which, the personal data may 

be disclosed; the purpose limitation; storage periods; 

and processing operations and processing 

procedures, including measures to ensure lawful and 

fair processing such as those for other 

specificprocessing situations as provided for in 

Chapter IX. The Union or the Member State law 

shall meet an objective of public interest and be 

proportionate to the legitimate aim pursued.  

4.Where the processing for a purpose other than that 

for which the personal data have been collected is 

not based on the data subject's consent or on a Union 

or Member State law which constitutes a necessary 

and proportionate measure in a democratic society to 

safeguard the objectives referred to in Article 23(1), 

the controller shall, in order to ascertain whether 

processing for another purpose is compatible with 

the purpose for which the personal data are initially 

collected, take into account, inter alia:  

(a) any link between the purposes for which the 

personal data have been collected and the purposes 

of the intended further processing; 

(b) the context in which the personal data have been 

collected, in particular regarding the relationship 

between data subjects and the controller;  

(c) the nature of the personal data, in particular 

whether special categories of personal data are 

processed, pursuant to Article 9, or whether personal 

data related to criminal convictions and offences are 

processed, pursuant to Article 10; 

(d) the possible consequences of the intended further 

processing for data subjects;  

(e) the existence of appropriate safeguards, which 

may include encryption or pseudonymisation. 
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 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 0 ماده

 رضایت شرایط
Article 7  

Conditions for consent 

 داده موضوع شخص رضایت بر مبتنی رضایت کهزمانی.1

 وعموض شخص موافقت دادن نشان توان باید گرکنترل باشد،

 .باشد اشیشخص یهاداده پردازش با داده،

 و باشد کتبی یاظهارنامه شکل به شخص رضایت اگر. 2

 رائها شکلی به باید درخواست دربرگیرد، نیز را دیگری موارد

 وضوحبه شفاف و گویا زبانی از استفاده با که شود

 اظهارنامه این از بخش هر. باشد موارد دیگر از یکتفکقابل

 .بود نخواهد الزامی است، مقررات این ناقض که

 نظرصرف حق زمان هر در باید داده، موضوع شخص. 0

 رب نباید رضایت حذف. باشد داشته را خود رضایت از کردن

 اثرگذار آن از پیش شدهانجام یهاپردازش بودن قانونی

 .باشد

ارزیابی اینکه آیا موافقت به صورت آزاد داده شده . هنگام 4

است، باید در نظر گرفته شود که کارایی قرارداد شامل ارائه 

شخصی های خدمت، آیا وابسته به موافقت پردازش داده

 است، که برای کارایی قرارداد ضروری نیست.

1.Where processing is based on consent, the 

controller shall be able to demonstrate that the data 

subject has consented to processing of his or her 

personal data.  

2.If the data subject's consent is given in the context 

of a written declaration which also concerns other 

matters, the request for consent shall be presented in 

a manner which is clearly distinguishable from the 

other matters, in an intelligible and easily accessible 

form, using clear and plain language. Any part of 

such a declaration which constitutes an infringement 

of this Regulation shall not be binding.  

3.The data subject shall have the right to withdraw 

his or her consent at any time. The withdrawal of 

consent shall not affect the lawfulness of processing 

based on consent before its withdrawal. Prior to 

giving consent, the data subject shall be informed 

thereof. It shall be as easy to withdraw as to give 

consent.  

4.When assessing whether consent is freely given, 

utmost account shall be taken of whether, inter alia, 

the performance of a contract, including the 

provision of a service, is conditional on consent to 

the processing of personal data that is not necessary 

for the performance of that contract. 
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 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 8 ماده

 خدمات با ارتباط در کودکان رضایت برای اعمالقابل شرایط

 اطالعاتی یجامعه

Article 8  

Conditions applicable to child's consent in relation to 

information society services 

 یباعرضه ارتباط در ،(1)6 ماده( الف) نکته بر اساس.1

 پردازش کودکان، به اطالعاتی یجامعه خدمات مستقیم

 سال 16 حداقل کودک که یزمان کودکان، شخصی یهاداده

 16 از کمتر کودک که یزمان. بود خواهد قانونی داراست، را

 محسو  قانونی زمانی تنها باید پردازش دارد، سن سال

 .باشدشده جلب کودک والدین موافقت که شودمی

 در متفاوتی سنی یمحدوده است ممکن عضو کشورهای

 .باشند داشته زمینه این

 یهاتالش موجود، هاییفناور از استفاده با باید گرکنترل. 2

 توسط شدهداده رضایت آزمایی راستی برای را منطقی

 .دهد انجام کودک، والدین

 عضو، کشورهای عمومی قرارداد قانون بر نباید 1 پاراگراف. 0

 اب ارتباط در قرارداد تأثیر یا تشکیل اعتبار، قواعد همانند

 .باشد داشته تأثیر کودک، یک

1.Where point (a) of Article 6(1) applies, in relation 

to the offer of information society services directly to 

a child, the processing of the personal data of a child 

shall be lawful where the child is at least 16 years 

old. Where the child is below the age of 16 years, 

such processing shall be lawful only if and to the 

extent that consent is given or authorised by the 

holder of parental responsibility over the child. 

Member States may provide by law for a lower age 

for those purposes provided that such lower age is 

not below 13 years. 

2.The controller shall make reasonable efforts to 

verify in such cases that consent is given or 

authorised by the holder of parental responsibility 

over the child, taking into consideration available 

technology.  

3.Paragraph 1 shall not affect the general contract 

law of Member States such as the rules on the 

validity, formation or effect of a contract in relation 

to a child. 
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 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 0 ماده

 شخصی یهاداده خاص هاییبندطبقه پردازش
Article 9  

Processing of special categories of personal data 

 و نژادی مبدأ افشای به مربوط شخصی یهاداده پردازش.1

 ادهد ژنتیکی، داده پردازش و فلسفی، و مذهبی عقاید قومی،

 وطمرب داده افراد، فردمنحصربه شناسایی باهدف بیومتریک

 .شود ممنوع باید اشخاص، جنسی گرایش یا یسالمتبه

 :نیست اعمالقابل زیر موارد در 1 پاراگراف. 2

 به نسبت را خود صریح رضایت داده، موضوع شخص( الف)

 خاص هدف چند یا یک برای شخصی یهاداده پردازش

 هاتحادی یا عضو کشور قانون بر اساس اینکه مگر دارد، اظهار

 داده موضوع توسط ، 1 پاراگراف در شدهمطرح منع موارد

 . شود لغو

 حقوق از استفاده و تعهدات انجام باهدف پردازش(  )

 استخدام یینهدرزم داده موضوع شخص یا گرکنترل خاص

 .باشد ضروری اجتماعی امنیت و

 یبرا حقوقی و فیزیکی توانایی داده موضوع شخص اگر( ج)

 حیاتی منافع حفظ برای پردازش و ندارد رضایت دادن

 .باشد ضروری حقیقی اشخاص دیگر یا داده موضوع شخص

  ایمنی حفظ ضمن قانونی، هاییتفعال قالب در پردازش( د)

 اهداف که غیرانتفاعی نهادهای دیگر یا مؤسسه توسط

 الدنب را اروپا یاتحادیه تجاری یا مذهبی فلسفی، سیاسی،

 شخص رضایت بدون شخصی یهاداده و شود انجام کنندیم

 .نشود فاش موضوع صاحب

 موضوع شخص خود توسط که شخصی یهاداده پردازش( ه)

 .است منتشرشده عمومی صورتبه داده

 یا حقوقی دعوی از دفاع برای پردازش که یزمان( و)

 .باشد ضروری قضایی یاستفاده

 قانون مبنای بر و عمومی منافع حفظ باهدف پردازش( ز)

 به احترام با و باشد داشته ضرورت عضو کشور یا اتحادیه

 .پذیرد انجام داده حفاظت حقوق

 یارزیاب برای شغلی، و پیشگیرانه داروهای برای پردازش( ح)

 و سالمت تأمین ،هایماریب مستخدمین، کاری ظرفیت

 یهاسامانه مدیریت همچنین و درمان یا اجتماعی مراقبت

 اتحادیه قانون اساس بر مربوطه خدمات و بهداشتی مراقبت

 سالمتی متخصصین با قرارداد پیرو یا عضو کشورهای و

1.Processing of personal data revealing racial or 

ethnic origin, political opinions, religious or 

philosophical beliefs, or trade union membership, 

and the processing of genetic data, biometric data for 

the purpose of uniquely identifying a natural person, 

data concerning health or data concerning a natural 

person's sex life or sexual orientation shall be 

prohibited.  

2.Paragraph 1 shall not apply if one of the following 

applies:  

(a) the data subject has given explicit consent to the 

processing of those personal data for one or more 

specified purposes, except where Union or Member 

State law provide that the prohibition referred to in 

paragraph 1 may not be lifted by the data subject;  

(b) processing is necessary for the purposes of 

carrying out the obligations and exercising specific 

rights of the controller or of the data subject in the 

field of employment and social security and social 

protection law in so far as it is authorised by Union 

or Member State law or a collective agreement 

pursuant to Member State law providing for 

appropriate safeguards for the fundamental rights and 

the interests of the data subject;  

(c) processing is necessary to protect the vital 

interests of the data subject or of another natural 

person where the data subject is physically or legally 

incapable of giving consent; 

(d) processing is carried out in the course of its 

legitimate activities with appropriate safeguards by a 

foundation, association or any other not-for-profit 

body with a political, philosophical, religious or 

trade union aim and on condition that the processing 

relates solely to the members or to former members 

of the body or to persons who have regular contact 

with it in connection with its purposes and that the 

personal data are not disclosed outside that body 

without the consent of the data subjects;  

(e) processing relates to personal data which are 

manifestly made public by the data subject;  

(f) processing is necessary for the establishment, 

exercise or defence of legal claims or whenever 

courts are acting in their judicial capacity; 

(g) processing is necessary for reasons of substantial 

public interest, on the basis of Union or Member 

State law which shall be proportionate to the aim 

pursued, respect the essence of the right to data 

protection and provide for suitable and specific 

measures to safeguard the fundamental rights and the 

interests of the data subject;  

(h) processing is necessary for the purposes of 

preventive or occupational medicine, for the 
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 انجام 0 پاراگراف در شدهاشاره هاییمنیا و شرایط تحت

 .شود

 عمومی، سالمت یینهدرزم عمومی منافع برای پردازش( ط)

 با سالمتی فرامرزی  تهدیدات مقابل در حفاظت همانند

 محصوالت سالمتی ایمنی و کیفی استانداردهای حفظ

 کشور یا اتحادیه قانون اساس بر و پزشکی، ادوات و دارویی

 .باشد ضروری عضو

 منافع به مربوط اهداف به دستیابی برای پردازش( ی)

 آماری اهداف یا تاریخی تحقیقات و علمی اهداف عمومی،

 کشور یا اتحادیه قانون بر اساس و( 1) 87 ماده بر مطابق

 احترام داده حفاظت حقوق به ضمن در و بوده ضروری عضو

 .شود گذاشته

 برای توانندیم 1 پاراگراف در شدهگفته شخصی یهاداده. 0

 مورد 2 پاراگراف( ح) نکته در شدهگفته اهداف  به رسیدن

 هاادهد این پردازش مسؤولیت باید البته گیرند، قرار پردازش

 قوانین انجام به متعهد که باشد متخصصینی یعهده بر

 .هستند عضو کشورهای و اتحادیه

 نظیر بیشتری شرایط است ممکن عضو کشورهای. 4

 ای بیومتریک ژنتیکی، یهاداده پردازش به نسبت محدودیت

 .کنند معرفی سالمتی

assessment of the working capacity of the employee, 

medical diagnosis, the provision of health or social 

care or treatment or the management of health or 

social care systems and services on the basis of 

Union or Member State law or pursuant to contract 

with a health professional and subject to the 

conditions and safeguards referred to in paragraph 3; 

(i) processing is necessary for reasons of public 

interest in the area of public health, such as 

protecting against serious cross-border threats to 

health or ensuring high standards of quality and 

safety of health care and of medicinal products or 

medical devices, on the basis of Union or Member 

State law which provides for suitable and specific 

measures to safeguard the rights and freedoms of the 

data subject, in particular professional secrecy; 

(j) processing is necessary for archiving purposes in 

the public interest, scientific or historical research 

purposes or statistical purposes in accordance with 

Article 89(1) based on Union or Member State law 

which shall be proportionate to the aim pursued, 

respect the essence of the right to data protection and 

provide for suitable and specific measures to 

safeguard the fundamental rights and the interests of 

the data subject.  

3.Personal data referred to in paragraph 1 may be 

processed for the purposes referred to in point (h) of 

paragraph 2 when those data are processed by or 

under the responsibility of a professional subject to 

the obligation of professional secrecy under Union or 

Member State law or rules established by national 

competent bodies or by another person also subject 

to an obligation of secrecy under Union or Member 

State law or rules established by national competent 

bodies.  

4.Member States may maintain or introduce further 

conditions, including limitations, with regard to the 

processing of genetic data, biometric data or data 

concerning health. 
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 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 57 ماده

  کیفری هاییتمحکوم به مربوط شخصی یهاداده پردازش

 جرائم و

Article 10  
Processing of personal data relating to criminal 

convictions and offences 

 و کیفری هاییتمحکوم با مرتبط شخصی یهاداده پردازش

 باید( 1)6 ماده بر مبتنی مربوطه امنیتی معیارهای یا جرائم

 وزمج که یزمان یا شوند انجام رسمی نهاد کنترل تحت فقط

 و حقوق به توجه با و عضو کشور یا اتحادیه توسط آن

 انجام قابل است اعطاشده داده، موضوع شخص هاییآزاد

 نهاد توسط باید کیفری محکومیت ثبت هرگونه. است

 .شود انجام موضوع این مسئول رسمی

Processing of personal data relating to criminal 

convictions and offences or related security measures 

based on Article 6(1) shall be carried out only under 

the control of official authority or when the 

processing is authorised by Union or Member State 

law providing for appropriate safeguards for the 

rights and freedoms of data subjects. Any 

comprehensive register of criminal convictions shall 

be kept only under the control of official authority. 

 

 CHAPTER II- Principles اصول -دوم فصل

 55 ماده

 نیست شناسایی نیازمند که پردازشی
Article 11  

Processing which does not require identification 

 یهاداده داردمی بر آن را گرکنترل که اهدافی اگر.1

 شخص شناسایی به نیازی دیگر کند، پردازش را شخصی

 بایدن گرکنترل ،نداشته باشد گرکنترل توسط داده موضوع

 اضافی اطالعات پردازش یا شناسایی نگهداری، به متعهد

 در خاص هدفی برای داده موضوع شخص شناسایی منظوربه

 .باشد مقررات این با تطابق جهت

 شدهعنوان ماده این 1 پاراگراف در که حالتی در هرگاه. 2

 در خود توانایی عدم دادن نشان به قادر گرکنترل است،

 موضوع شخص باید باشد، داده موضوع شخص شناسایی

 تا 15 ماده موارد این در. شود مطلع امکان صورت در داده

 باهدف داده موضوع شخص ینکهمگر ا شوند اجرا نباید 20

 را بیشتری اطالعات مواد، این تحت خود حقوق آزمودن

 .سازد ممکن را وی شناسایی که کند فراهم

1.If the purposes for which a controller processes 

personal data do not or do no longer require the 

identification of a data subject by the controller, the 

controller shall not be obliged to maintain, acquire or 

process additional information in order to identify 

the data subject for the sole purpose of complying 

with this Regulation.  

2.Where, in cases referred to in paragraph 1 of this 

Article, the controller is able to demonstrate that it is 

not in a position to identify the data subject, the 

controller shall inform the data subject accordingly, 

if possible. In such cases, Articles 15 to 20 shall not 

apply except where the data subject, for the purpose 

of exercising his or her rights under those articles, 

provides additional information enabling his or her 

identification. 
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 حقوق شخص موضوع داده -سومفصل 
 CHAPTER III- Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 5 بخش

 شرایط و شفافیت
Section 1 Transparency and modalities 

 50 ماده

 حقوق به کردن عمل شرایط و ارتباطات شفاف، اطالعات

 داده موضوع شخص

Article 12  
Transparent information, communication and 

modalities for the exercise of the rights of the data 

subject 

 کردن فراهم برای را مناسبی معیارهای باید گرکنترل.1

 هاآن یمخابره هرگونه و 14 و 10 ماده در مندرج اطالعات

 شخص پردازش به مربوط که 04 و 22 تا 15 ماده تحت

 اب دسترسقابل و هوشمندانه شفاف، صورتبه داده، موضوع

 اتاطالع یژهوبه گیرد، نظر در است ،فهمقابل زبان از استفاده

 جاهرک یا کتبی صورت-به باید اطالعات. کودکان به مربوط

 ،الکترونیکی مثالعنوانبه دیگر، ابزارهای با باشد الزم که

 باشد، کرده تقاضا داده موضوع شخص اگر. شود فراهم

 شخص هویت و شدهارائه شفاهی صورتبه تواندیم اطالعات

 .شود شناسایی دیگر ابزارهای توسط داده موضوع

 تحت داده موضوع شخص حقوق اعمال باید گرکنترل. 2

 ماده به مربوط موارد در. کند تسهیل را 22 تا 15 یهاماده

 دنبای گرکنترل کند، تقاضا داده موضوع شخص اگر ،(2)11

 15 یهاماده بر اساس داده موضوع  شخص حقوق اعمال در

 موقعیتی در که دهد نشان  کهینمگر ا کند، خودداری 22 تا

 .کند شناسایی را داده موضوع شخص بتواند که نیست

 شدهانجام اقدام یینهدرزم را اطالعاتی باید گرکنترل. 0

 موضوع شخص برای 22 تا 15 ماده تحت درخواست برای

 ربیشت نباید اطالعات این یارائه در تأخیر و کند فراهم داده

 و پیچیدگی به توجه با باشد الزم هرکجا. باشد ماه یک از

 نیز ماه دو تا تواندیم زمانی یدوره این ،هادرخواست تعداد

 این از را داده موضوع شخص باید گرکنترل. شود تمدید

 موضوع شخص که یزمان. کند باخبر تأخیر دلیل و تمدید

 الکترونیکی ابزارهای از استفاده با را خود درخواست داده

 رائها الکترونیکی ابزارهای توسط باید اطالعات کرده، ثبت

 دیگری درخواست داده موضوع شخص ینکهمگر ا شود،

 .باشد داشته

 هداد موضوع شخص تقاضای برای را اقدامی گرکنترل اگر. 4

 مطلع تأخیر از را داده موضوع شخص باید  ندهد، انجام

 عدم دالیل تقاضا، دریافت از ماه یک ظرف حداکثر و ساخته

1.The controller shall take appropriate measures to 

provide any information referred to in Articles 13 

and 14 and any communication under Articles 15 to 

22 and 34 relating to processing to the data subject in 

a concise, transparent, intelligible and easily 

accessible form, using clear and plain language, in 

particular for any information addressed specifically 

to a child. The information shall be provided in 

writing, or by other means, including, where 

appropriate, by electronic means. When requested by 

the data subject, the information may be provided 

orally, provided that the identity of the data subject is 

proven by other means. 

2.The controller shall facilitate the exercise of data 

subject rights under Articles 15 to 22. In the cases 

referred to in Article 11(2), the controller shall not 

refuse to act on the request of the data subject for 

exercising his or her rights under Articles 15 to 22, 

unless the controller demonstrates that it is not in a 

position to identify the data subject.  

3.The controller shall provide information on action 

taken on a request under Articles 15 to 22 to the data 

subject without undue delay and in any event within 

one month of receipt of the request. That period may 

be extended by two further months where necessary, 

taking into account the complexity and number of the 

requests. The controller shall inform the data subject 

of any such extension within one month of receipt of 

the request, together with the reasons for the delay. 

Where the data subject makes the request by 

electronic form means, the information shall be 

provided by electronic means where possible, unless 

otherwise requested by the data subject.  

4.If the controller does not take action on the request 

of the data subject, the controller shall inform the 

data subject without delay and at the latest within 

one month of receipt of the request of the reasons for 

not taking action and on the possibility of lodging a 

complaint with a supervisory authority and seeking a 

judicial remedy.  

5.Information provided under Articles 13 and 14 and 

any communication and any actions taken under 

Articles 15 to 22 and 34 shall be provided free of 

charge. Where requests from a data subject are 

manifestly unfounded or excessive, in particular 
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 شخص به را نظارتی نهاد به شکایت ثبت شرایط و اقدام

 .دهد اطالع داده موضوع

 ارتباط هرگونه و 14 و 10 ماده تحت شدهفراهم اطالعات. 5

 بدون باید 04 و 22 تا 15 ماده تحت شدهانجام اقدام و

 شخص از درخواست که یزمان. شود انجام هزینه دریافت

 ماهیت دلیل به یژهوبه است، اضافی و اساسبی داده موضوع

 :تواندیم گرکنترل ،هاآن تکراری

 قبال در اداری هایینههز جبران برای را منطقی  مبلغ( الف)

 کند دریافت هاآن ارسال یا اطالعات یارائه

 کند خودداری درخواست مورد در اقدام از(  )

 کاراکترهای یا اساسیب نمایش یهزینه باید گرکنترل

 .گیرد بر عهده را درخواست اضافی

 شک گرکنترل که هر جا ،11 ماده به تعصب بدون. 6

 داشته را کنندهدرخواست حقیقی شخص هویت به منطقی

 تأیید برای الزم اضافی اطالعات درخواست تواندیم باشد،

 .باشد داشته داده موضوع شخص هویت

 شخص برای 14 و 10 ماده اساس بر باید که اطالعاتی. 9

 همراه استاندارد تصاویر با باید شوند فراهم  داده موضوع

 قابل وضوحبه و ،فهمقابل ،مشاهدهقابل یراحتبه تا باشند

. باشند شدهانجام پردازش از معناداری کلی مای تفسیر

 باید ،شوندیم ارائه الکترونیکی صورتبه هاشکل  که یزمان

 تهداش شدنخوانده قابلیت الکترونیکی یهادستگاه برای

 .باشند

 بند با مطابق هایاقدام انجام توان باید اروپا کمیسیون. 8

 و هاشکل توسط شدهارائه اطالعات تعیین باهدف را 72

 .باشد داشته استانداردشده، یهاشکل تهیه فرآیند

because of their repetitive character, the controller 

may either:  

(a) charge a reasonable fee taking into account the 

administrative costs of providing the information or 

communication or taking the action requested; or 

(b) refuse to act on the request. The controller shall 

bear the burden of demonstrating the manifestly 

unfounded or excessive character of the request. 

6.Without prejudice to Article 11, where the 

controller has reasonable doubts concerning the 

identity of the natural person making the request 

referred to in Articles 15 to 21, the controller may 

request the provision of additional information 

necessary to confirm the identity of the data subject.  

7.The information to be provided to data subjects 

pursuant to Articles 13 and 14 may be provided in 

combination with standardised icons in order to give 

in an easily visible, intelligible and clearly legible 

manner a meaningful overview of the intended 

processing. Where the icons are presented 

electronically they shall be machine-readable. 

8.The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 92 for the 

purpose of determining the information to be 

presented by the icons and the procedures for 

providing standardised icons. 
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 0 بخش

 شخصی یهاداده به دسترسی و اطالعات
Section 2 Information and access to personal data 

 10 ماده

 از شخصی یهاداده یآورجمع از بعد باید که اطالعاتی

 شوند  ارائه داده  موضوع شخص

Article 13 

Information to be provided where personal data are 

collected from the data subject 

 شخص به مربوط شخصی یهاداده یآورجمع از بعد.1

 های-داده آوریجمع محضبه باید گرکنترل داده، موضوع

 قرار داده موضوع شخص اختیار در را زیر اطالعات شخصی،

 :دهد

 نمایندگانش یا گرکنترل تماس جزییات و هویت( الف)

 داده از حفاظت مأمور تماس جزییات(  )

 همچنین و موردنظر شخصی یهاداده پردازش از هدف( ج)

 پردازش قانونی مبنای

 شخص یا گرکنترل توسط شده دنبال حقوقی  منافع( د)

 باشد( 1)6 ماده( و)بند بر مبتنی پردازش که یزمان(  ثالث،

 یهاداده کنندگانیافتدر بندیطبقه یا هاکنندهیافتدر( ه)

 شخصی

 تواندمی گرکنترل درواقع باشد، مورداستفاده که هر جا( و)

 المللی-بین سازمان یا ثالث کشور به شخصی یهاداده

 توسط مناسب تصمیم یک نبود و وجود و کند، ارسال

 یا ،49 و 46 یهاماده موضوع انتقال مورد در یا کمیسیون،

 و مناسب ابزارهای به ارجاع ،(1) 47 ماده دوم پاراگراف

 مفراه را هاآن از کپی نسخه یک بتوانند که امنیتی مفید

 .دهند قرار دسترس در یا کرده

 گرکنترل ،1 پاراگراف در شدهاشاره اطالعات بر  عالوه. 2

 اضافی اطالعات شخصی، اطالعات به دستیابی زمان در باید

 از تا دهد قرار داده موضوع شخص اختیار در نیز را زیر دیگر

 :شود حاصل اطمینان عادالنه و شفاف پردازش روند

 شرایط و شخصی  یهاداده سازییرهذخ زمانی یدوره( الف)

 دوره این تعیین برای شدهاستفاده

 برای گرکنترل از درخواست برای حقی وجود(  )

 کردن محدود یا شخصی یهاداده حذف یا اصالح دسترسی،

 حملقابل حق و پردازش روند به اعتراض همچنین پردازش،

  هاداده بودن

 یا( 1) 6 ماده( الف) نکته بر مبتنی پردازش که یزمان( ج)

 حذف برای حقی وجود باشد،( 2) 7 ماده( الف) نکته

1.Where personal data relating to a data subject are 

collected from the data subject, the controller shall, 

at the time when personal data are obtained, provide 

the data subject with all of the following information: 

(a) the identity and the contact details of the 

controller and, where applicable, of the controller's 

representative;  

(b) the contact details of the data protection officer, 

where applicable; 

(c) the purposes of the processing for which the 

personal data are intended as well as the legal basis 

for the processing; 

(d) where the processing is based on point (f) of 

Article 6(1), the legitimate interests pursued by the 

controller or by a third party;  

(e) the recipients or categories of recipients of the 

personal data, if any;  

(f) where applicable, the fact that the controller 

intends to transfer personal data to a third country or 

international organisation and the existence or 

absence of an adequacy decision by the Commission, 

or in the case of transfers referred to in Article 46 or 

47, or the second subparagraph of Article 49(1), 

reference to the appropriate or suitable safeguards 

and the means by which to obtain a copy of them or 

where they have been made available.  

2.In addition to the information referred to in 

paragraph 1, the controller shall, at the time when 

personal data are obtained, provide the data subject 

with the following further information necessary to 

ensure fair and transparent processing:  

(a) the period for which the personal data will be 

stored, or if that is not possible, the criteria used to 

determine that period;  

(b) the existence of the right to request from the 

controller access to and rectification or erasure of 

personal data or restriction of processing concerning 

the data subject or to object to processing as well as 

the right to data portability;  

(c) where the processing is based on point (a) of 

Article 6(1) or point (a) of Article 9(2), the existence 

of the right to withdraw consent at any time, without 

affecting the lawfulness of processing based on 

consent before its withdrawal; (d) the right to lodge a 

complaint with a supervisory authority; (e) whether 

the provision of personal data is a statutory or 

contractual requirement, or a requirement necessary 

to enter into a contract, as well as whether the data 

subject is obliged to provide the personal data and of 
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 رب مبتنی پردازش بودن قانونی بر تأثیر بدون نامهموافقت

 آن حذف از پیش شده،انجام موافقت

 نظارتی نهاد به شکایت ارائه حق( د)

 جزو یا است الزامی شخصی اطالعات ارائه آیا اینکه( ه)

 به ورود برای ضرورت یک اینکه یا است، قرارداد یازهاین

 موضوع شخص چگونه همچنین شود؛می محسو  قرارداد

 عواقب  مسئول و بوده شخصی یهاداده ارائه به متعهد داده

 .هاستداده این یارائه عدم

 هشدیانب ،سازییهنما شامل خودکار، گیرییمتصم وجود( و)

 اطالعات و موارد، این در حداقل ،(4) و( 1) 22 یماده در

 هاپردازش نتایج و عواقب و دخالت منطق مورد در معنادار

 .داده موضوع شخص برای

 یهاداده بیشتر پردازش قصد گرکنترل که زمان هر. 0

 یهاداده یآورجمع اصلی  هدف از  غیر یباهدف را شخصی

 یهاپردازش انجام از پیش باید باشد،  داشته شخصی

 مطلع خود هدف و قصد از را داده موضوع شخص اضافی،

 .سازد

 داده موضوع شخص که یزمان نباید 0 و 2 و 1 پاراگراف. 4

 .شوند اعمال دارد، اختیار در را اطالعات

the possible consequences of failure to provide such 

data; 

(f) the existence of automated decision-making, 

including profiling, referred to in Article 22(1) and 

(4) and, at least in those cases, meaningful 

information about the logic involved, as well as the 

significance and the envisaged consequences of such 

processing for the data subject.  

3.Where the controller intends to further process the 

personal data for a purpose other than that for which 

the personal data were collected, the controller shall 

provide the data subject prior to that further 

processing with information on that other purpose 

and with any relevant further information as referred 

to in paragraph 2.  

4.Paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply where and 

insofar as the data subject already has the 

information. 
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 50 ماده

 داده، موضوع شخص دسترسی عدم هنگام به که اطالعاتی

 شوندمی ارائه شخصی، یهاداده به

Article 14  
Information to be provided where personal data have 

not been obtained from the data subject 

 داده موضوع شخص از شخصی یهاداده که یزمان.1

 در را زیر اطالعات باید گرکنترل است، نشده یآورجمع

 :دهد قرار داده موضوع  شخص اختیار

 الزم که هرکجا و گرکنترل تماس جزییات و هویت( الف)

 گرکنترل نمایندگان باشد

 داده حفاظت مأمور تماس جزییات(  )

 قانونی مبنای و شخصی یهاداده پردازش هدف( ج)

 پردازش

 موردنظر شخصی  یهاداده بندیطبقه( د)

 هاکنندهیافتدر بندیطبقه یا هاکنندهیافتدر( ه)

 به شخصی یهاداده ارسال قصد گرکنترل زمان که هر( و)

 لیالمل-بین سازمان یا ثالث کشور در واقع ایکنندهیافتدر

1.Where personal data have not been obtained from 

the data subject, the controller shall provide the data 

subject with the following information:  

(a) the identity and the contact details of the 

controller and, where applicable, of the controller's 

representative;  

(b) the contact details of the data protection officer, 

where applicable;  

(c) the purposes of the processing for which the 

personal data are intended as well as the legal basis 

for the processing;  

(d) the categories of personal data concerned;  

(e) the recipients or categories of recipients of the 

personal data, if any; 

(f)where applicable, that the controller intends to 

transfer personal data to a recipient in a third country 

or international organisation and the existence or 

absence of an adequacy decision by the Commission, 

or in the case of transfers referred to in Article 46 or 
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 توسط مناسب تصمیم یک نبود و وجود و باشد داشته را

 ماده به مربوط که ییهاداده انتقال مورد در یا کمیسیون،

 ،(1) 47 ماده دوم پاراگراف مورد در یا ،شودیم 49 و 46

 از کپی نسخه یک تهیه برای مناسب ابزارهای به ارجاع

 . هاداده

 گرکنترل ،1 پاراگراف در شدهعنوان اطالعات بر عالوه. 2

 و بودن عادالنه تضمین باهدف را زیر ضروری اطالعات باید

 :دهد قرار داده موضوع شخص اختیار در پردازش شفافیت

 امکان صورت در و هاداده سازییرهذخ زمانی یدوره( الف)

 دوره این تعیین برای شدهاستفاده شرایط

 باشد،( 1) 6 ماده( ه) نکته بر مبتنی پردازش که ییجا(  )

 لثثا  شخص یا گرکنترل توسط شده دنبال حقوقی منافع

 بابت گرکنترل از درخواست برای حقی داشتن( ج)

 کردن محدود یا شخصی یهاداده حذف یا اصالح دسترسی،

 الانتق قابلیت حق همچنین و پردازش به اعتراض یا پردازش

 هاداده

 یا( 1)6 ماده( الف) نکته بر مبتنی پردازش که یزمان( د)

 حذف برای حقی داشتن باشد،( 2) 7 ماده( الف) نکته

 دهشانجام پردازش بودن قانونی بر اینکه بدون نامه،رضایت

 .باشد داشته تأثیر( حذف از پیش) رضایت بر مبتنی

 نظارتی نهاد به شکایت ثبت حق( ه)

  شخصی یهاداده منبع( و)

 سازییهنما شامل خودکار، گیرییمتصم وجود( ز)

 یبامعن اطالعات وجود و( 4) و( 1) 22 ماده در شدهعنوان

 این عواقب و اهمیت همچنین و شدهاستفاده منطق مورد در

 داده موضوع شخص برای پردازش

 2 و 1 یهاپاراگراف در شدهعنوان اطالعات باید گرکنترل. 0

 :دهد ارائه را

 یهاداده دریافت از بعد منطقی زمانی دوره ظرف( الف)

 پردازش شرایط به بسته و( ماه یک حداقل) شخصی

 شخصی یهاداده

 موضوع شخص با ارتباط برای شخصی یهاداده اگر(  )

 موضوع شخص با ارتباط اولین زمان در شوند، استفاده داده

 داده

 اشد،ب دیگری یکنندهدریافت به داده انتقال به نیاز اگر( ج)

  هاداده انتقال اولین زمان تا حداکثر

47, or the second subparagraph of Article 49(1), 

reference to the appropriate or suitable safeguards 

and the means to obtain a copy of them or where 

they have been made available.  

2.In addition to the information referred to in 

paragraph 1, the controller shall provide the data 

subject with the following information necessary to 

ensure fair and transparent processing in respect of 

the data subject:  

(a) the period for which the personal data will be 

stored, or if that is not possible, the criteria used to 

determine that period;  

(b) where the processing is based on point (f) of 

Article 6(1), the legitimate interests pursued by the 

controller or by a third party;  

(c) the existence of the right to request from the 

controller access to and rectification or erasure of 

personal data or restriction of processing concerning 

the data subject and to object to processing as well as 

the right to data portability;  

(d) where processing is based on point (a) of Article 

6(1) or point (a) of Article 9(2), the existence of the 

right to withdraw consent at any time, without 

affecting the lawfulness of processing based on 

consent before its withdrawal;  

(e) the right to lodge a complaint with a supervisory 

authority;  

(f) from which source the personal data originate, 

and if applicable, whether it came from publicly 

accessible sources; 

(g) the existence of automated decision-making, 

including profiling, referred to in Article 22(1) and 

(4) and, at least in those cases, meaningful 

information about the logic involved, as well as the 

significance and the envisaged consequences of such 

processing for the data subject.  

3.The controller shall provide the information 

referred to in paragraphs 1 and 2:  

(a) within a reasonable period after obtaining the 

personal data, but at the latest within one month, 

having regard to the specific circumstances in which 

the personal data are processed;  

(b) if the personal data are to be used for 

communication with the data subject, at the latest at 

the time of the first communication to that data 

subject; or  

(c) if a disclosure to another recipient is envisaged, at 

the latest when the personal data are first disclosed. 

4.Where the controller intends to further process the 

personal data for a purpose other than that for which 

the personal data were obtained, the controller shall 

provide the data subject prior to that further 

processing with information on that other purpose 

and with any relevant further information as referred 

to in paragraph 2.  

5.Paragraphs 1 to 4 shall not apply where and insofar 

as: (a) the data subject already has the information; 
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 ایهدادهیرو بر بیشتر پردازش قصد گرکنترل که یزمان. 4

 از پیش را الزم اطالعات باید باشد، داشته را شخصی

 شخص اختیار در ،2 پاراگراف بر مطابق اضافی پردازش

 .قراردهد داده، موضوع

 :شوند اعمال زیر یهاحالت در نباید 4 تا 1 پاراگراف. 5

 .است اطالعات دارای داده، موضوع شخص( الف)

 تالش نیازمند یا غیرممکن اطالعاتی چنین تأمین(  )

 به مربوط اهداف برای پردازش یژهوبه است، زیادی بسیار

 آماری، اهداف یا تاریخی و علمی تحقیقات عمومی، منافع

 قرار( 1) 87 ماده در شدهعنوان ضوابط و شرایط تحت که

 مناسب ابزارهای از باید گرکنترل مواردی چنین در. دارند

 موضوع شخص قانونی منافع و هایآزاد و حقوق حفظ برای

 .کند استفاده داده

 قانون توسط صراحتبه هاداده انتقال یا دستیابی( ج)

 و است شدهیانب گرکنترل برای عضو کشورهای یا اتحادیه

 قانونی منافع حفاظت برای مناسب معیارهای تواندیم

 .کند فراهم را داده موضوع شخص

 قوانین بر اساس باید شخصی هایداده که ییجا( د)

 و اروپا اتحادیه توسط مقررشده یاحرفه محرمانگی

 .بماند باقی محرمانه عضو، کشورهای

5.Paragraphs 1 to 4 shall not apply where and insofar 

as:  

(a) the data subject already has the information;  

(b) the provision of such information proves 

impossible or would involve a disproportionate 

effort, in particular for processing for archiving 

purposes in the public interest, scientific or historical 

research purposes or statistical purposes, subject to 

the conditions and safeguards referred to in Article 

89(1) or in so far as the obligation referred to in 

paragraph 1 of this Article is likely to render 

impossible or seriously impair the achievement of 

the objectives of that processing. In such cases the 

controller shall take appropriate measures to protect 

the data subject's rights and freedoms and legitimate 

interests, including making the information publicly 

available;  

(c) obtaining or disclosure is expressly laid down by 

Union or Member State law to which the controller is 

subject and which provides appropriate measures to 

protect the data subject's legitimate interests; or  

(d) where the personal data must remain confidential 

subject to an obligation of professional secrecy 

regulated by Union or Member State law, including a 

statutory obligation of secrecy. 
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 55 ماده

 داده موضوع شخص توسط دسترسی حق
Article 15  
Right of access by the data subject 

 تأیید طریق از دسترسی حق باید داده موضوع شخص.1

 مربوط یهاداده پردازش میزان از تا باشد داشته را گرکنترل

 اطالعات و شخصی یهاداده به بتواند و شود مطلع وی به

 :یابد دسترسی زیر

 پردازش اهداف( الف)

 موردنظر شخصی یهاداده هاییبندطبقه(  )

 هک هاییکنندهیافتدر بندیطبقه یا هاکنندهیافتدر( ج)

 یژهوبه گیرد،می قرار هاآن اختیار در شخصی یهاداده

 یهاسازمان و ثالث کشورهای در واقع کنندگانیافتدر

 المللیینب

1.The data subject shall have the right to obtain from 

the controller confirmation as to whether or not 

personal data concerning him or her are being 

processed, and, where that is the case, access to the 

personal data and the following information:  

(a) the purposes of the processing;  

(b) the categories of personal data concerned;  

(c) the recipients or categories of recipient to whom 

the personal data have been or will be disclosed, in 

particular recipients in third countries or international 

organisations;  

(d) where possible, the envisaged period for which 

the personal data will be stored, or, if not possible, 

the criteria used to determine that period;  

(e) the existence of the right to request from the 

controller rectification or erasure of personal data or 

restriction of processing of personal data concerning 

the data subject or to object to such processing;  
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 یذخیره برای شدهبینییشپ یدوره امکان، صورت در( د)

 این تعیین شرایط امکان، عدم صورت در و شخصی یهاداده

 دوره

 اصالح جهت گرکنترل از درخواست برای حقوقی داشتن( ه)

 پردازش کردن محدود یا شخصی یهاداده کردن پاک یا

 .پردازش روند به اعتراض یا شخصی، یهاداده

 نظارتی نهاد به شکایت ثبت حق( و)

 داده موضوع شخص از شخصی یهاداده که ییدرجا( ز)

 منبع به  راجع اطالعات هرگونه است، نشده یآورجمع

 هاداده

 سازییهنما شامل خودکار، گیرییمتصم وجود( ح)

 یدرباره معنادار اطالعات ،(4) و( 1) 22 ماده در شدهعنوان

 عواقب و یتاهم همچنین و شدهاستفاده منطق

 داده موضوع شخص برای  هاپردازش این یشدهبینییشپ

 سازمان یا ثالث کشور به شخصی یهاداده که ییدرجا. 2

 حق باید داده موضوع شخص ،شوندیم ارسال المللیینب

 با ارتباط در 46 ماده پیرو مناسب یهاضمانت از آگاهی

 .باشد داشته را هاداده انتقال

 پردازش که شخصی یهاداده از نسخه یک باید گرکنترل. 0

 درخواست شده دیگر نسخه هر برای. کند تهیه شوندیم

 یمعقول مبلغ تواندیم گرکنترل داده، موضوع شخص توسط

 راگ. کند مطالبه صرف شده مدیریتی هایهزینه اساس بر را

 ابزارهای طریق از را خود درخواست داده، موضوع شخص

 یالکترونیک صورتبه باید اطالعات دهد، انجام الکترونیکی

 دیگری درخواست خود ینکهمگر ا گیرد، قرار وی اختیار در

 .باشد داشته

 تأثیر ،0 پاراگراف مطابق کپی نسخه یک یتهیه حق. 4

 .ندارد دیگران هاییآزاد و حقوق بر منفی

(f) the right to lodge a complaint with a supervisory 

authority;  

(g) where the personal data are not collected from the 

data subject, any available information as to their 

source;  

(h) the existence of automated decision-making, 

including profiling, referred to in Article 22(1) and 

(4) and, at least in those cases, meaningful 

information about the logic involved, as well as the 

significance and the envisaged consequences of such 

processing for the data subject.  

2.Where personal data are transferred to a third 

country or to an international organisation, the data 

subject shall have the right to be informed of the 

appropriate safeguards pursuant to Article 46 relating 

to the transfer.  

3.The controller shall provide a copy of the personal 

data undergoing processing. For any further copies 

requested by the data subject, the controller may 

charge a reasonable fee based on administrative 

costs. Where the data subject makes the request by 

electronic means, and unless otherwise requested by 

the data subject, the information shall be provided in 

a commonly used electronic form.  

4.The right to obtain a copy referred to in paragraph 

3 shall not adversely affect the rights and freedoms 

of others. 
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 CHAPTER III- Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 Section 3: Rectification and erasure کردن پاک و :اصالح 3 بخش

 56 ماده

 اصالح حق
Article 16  
Right to rectification 

 شخصی یهاداده اصالح حق باید داده موضوع شخص 

 در با.  کند دریافت گرکنترل از را خود به مربوط نادرست

 حق باید داده موضوع شخص پردازش، اهداف گرفتن نظر

 یک کردن فراهم با را، ناقص شخصی یهاداده کردن کامل

 .باشد داشته  تکمیلی بیانیه

The data subject shall have the right to obtain from 

the controller without undue delay the rectification of 

inaccurate personal data concerning him or her. 

Taking into account the purposes of the processing, 

the data subject shall have the right to have 

incomplete personal data completed, including by 

means of providing a supplementary statement. 

 

 CHAPTER III Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 50 ماده

 کردن پاک حق
Article 17  
Right to erasure (‘right to be forgotten’) 

 مربوط یهاداده کردن پاک حق باید داده، موضع شخص.1

 عهدمت باید گرکنترل و باشد داشته گرکنترل از را  خود به

 یهاداده زیر، شرایط در تأخیری، هیچ بدون که شود

 :کند پاک را شخصی

 یاصل اهداف به دستیابی برای دیگر شخصی، یهاداده( الف)

 .ندارند ضرورت پردازش، و یآورجمع

 انجام اساس که را، خود رضایت داده موضوع شخص(  )

( 2) 7 ماده( الف) بند یا ،(1) 6 ماده( الف) بند طبق پردازش

 برای حقوقی یزمینه هیچ دیگر و کندیم حذف را است

 .ندارد وجود پردازش

 پردازش به( 1) 21 ماده پیرو داده، موضوع شخص( ج)

 پردازش برای قانونی اساس هیچ دیگر و کندیم اعتراض

( 2) 21 ماده طبق داده، موضوع شخص اینکه یا ندارد، وجود

 .کندمی اعتراض پردازش به

 .اندشدهپردازش غیرقانونی صورتبه شخصی یهاداده( د)

1.The data subject shall have the right to obtain from 

the controller the erasure of personal data concerning 

him or her without undue delay and the controller 

shall have the obligation to erase personal data 

without undue delay where one of the following 

grounds applies:  

(a) the personal data are no longer necessary in 

relation to the purposes for which they were 

collected or otherwise processed; 

(b) the data subject withdraws consent on which the 

processing is based according to point (a) of Article 

6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is 

no other legal ground for the processing;  

(c) the data subject objects to the processing pursuant 

to Article 21(1) and there are no overriding 

legitimate grounds for the processing, or the data 

subject objects to the processing pursuant to Article 

21(2);  

(d) the personal data have been unlawfully 

processed;  

(e) the personal data have to be erased for 

compliance with a legal obligation in Union or 

Member State law to which the controller is subject; 

(f) the personal data have been collected in relation 

to the offer of information society services referred 

to in Article 8(1).  
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 قانونی تعهدات با سازگاری برای باید شخصی، یهاداده( ه)

 برای عضو کشورهای یا اروپا یاتحادیه قانون در موجود

 .شوند حذف ،گرکنترل

 اطالعاتی جامعه خدمات یارائه برای شخصی یهاداده( و)

 .اندشدهیآورجمع( 1) 8 ماده در شدهاشاره

 عموم اختیار در را شخصی یهاداده گرکنترل که ییجا. 2

 کردن پاک برای( 1) پاراگراف از پیروی به متعهد و داده قرار

 از استفاده با باید گرکنترل است، شخصی یهاداده

 هااقدام ،سازییادهپ هایینههز قبول با و موجود هاییفناور

 یکننده پردازش هایگرکنترل ساختن مطلع برای را الزم

 .شوند پاک اطالعات این تا دهد انجام را هاداده

 زیر موارد برای پردازش که یزمان ،(2) و( 1) پاراگراف. 0

 :شوند اجرا نباید است، ضروری

 موجود اطالعات و بیان آزادی حقوق برای( الف)

 قانون تحت که قانونی الزام یک با هماهنگی برای(  )

-می ضروری را پردازش انجام عضو کشورهای یا اتحادیه

 منافع جهت در شدهانجام یوظیفه کارایی برای یا کند،

 به را وظیفه که رسمی نهاد عملکرد برای یا عمومی

 .کرده است محول گرکنترل

 عمومی سالمت یحوزه در عمومی منافع حفظ برای( ج)

 7 ماده طورهمین و( 2) 7 ماده( ط) و( ح) یبربندها مطابق

(0.) 

 عمومی، منافع به مربوط اهداف به دستیابی برای( د)

 ماده بر مطابق آماری، اهداف یا تاریخی و علمی تحقیقات

 برای( 1) پاراگراف در شدهاشاره حقوق که یراز ،(1) 87

 .بود خواهد غیرممکن پردازش اهداف به دستیابی

 قانونی ادعای از دفاع یا اجرا ،ارائه برای( ه)

2.Where the controller has made the personal data 

public and is obliged pursuant to paragraph 1 to erase 

the personal data, the controller, taking account of 

available technology and the cost of implementation, 

shall take reasonable steps, including technical 

measures, to inform controllers which are processing 

the personal data that the data subject has requested 

the erasure by such controllers of any links to, or 

copy or replication of, those personal data. 

3.Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent 

that processing is necessary:  

(a) for exercising the right of freedom of expression 

and information; 

(b) for compliance with a legal obligation which 

requires processing by Union or Member State law to 

which the controller is subject or for the performance 

of a task carried out in the public interest or in the 

exercise of official authority vested in the controller; 

(c) for reasons of public interest in the area of public 

health in accordance with points (h) and (i) of Article 

9(2) as well as Article 9(3);  

(d) for archiving purposes in the public interest, 

scientific or historical research purposes or statistical 

purposes in accordance with Article 89(1) in so far as 

the right referred to in paragraph 1 is likely to render 

impossible or seriously impair the achievement of 

the objectives of that processing; or  

(e) for the establishment, exercise or defence of legal 

claims. 
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 CHAPTER III- Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 58 ماده

 پردازش ساختن محدود حق
Article 18  
Right to restriction of processing 

 در را پردازش محدود کردن حق باید داده موضوع شخص.1

 :باشد داشته زیر شرایط از هرکدام

 داده موضوع شخص توسط شخصی یهاداده صحت( الف)

 حتص تأیید برای باید گرکنترل مدتی برای باشد، سؤال زیر

 .باشدداشته اجازه شخصی یهاداده

 داده موضوع شخص و بوده غیرقانونی پردازش(  )

 استفاده شدن محدود و شخصی یهاداده حذف درخواست

 .باشد داشته را هاآن از

 یهاداده به پردازشی اهداف برای دیگر گرکنترل( ج)

 شخص توسط همچنان هاداده ولی ندارد، نیاز شخصی

 یازموردن قانونی دعوی از دفاع و اجرا ،ارائه برای داده موضوع

 .هستند

 پردازش به ،(1) 21 ماده پیرو داده، موضوع شخص( د)

 حقوقی هایینهزم تا نماید معلق را تحقیق و کرده اعتراض

 یموردبررس داده موضوع شخص از گرکنترل یسوءاستفاده

 . گیرد قرار

محدودشده  پردازش ،(1) پاراگراف بر اساس که ییدرجا. 2

 دبای سازی،-ذخیره موارد یاستثنابه شخصی، یهاداده ،باشد

 یا اجرا ،ارائه باهدف یا داده موضوع شخص رضایت با فقط

 اشخاص دیگر حقوق حفظ برای یا حقوقی دعوی از دفاع

 عضو کشور برای مهم عمومی منافع دالیل به یا و حقیقی

 .شوند پردازش یهاتحاد

 موجب ،(1) پاراگراف پیرو که داده، موضوع شخص. 0

 شدن برطرف از پیش باید ،شدهپردازش شدن محدود

 .شود مطلع ،گرکنترل توسط پردازش، محدودیت

1.The data subject shall have the right to obtain from 

the controller restriction of processing where one of 

the following applies:  

(a) the accuracy of the personal data is contested by 

the data subject, for a period enabling the controller 

to verify the accuracy of the personal data;  

(b) the processing is unlawful and the data subject 

opposes the erasure of the personal data and requests 

the restriction of their use instead;  

(c) the controller no longer needs the personal data 

for the purposes of the processing, but they are 

required by the data subject for the establishment, 

exercise or defence of legal claims;  

(d) the data subject has objected to processing 

pursuant to Article 21(1) pending the verification 

whether the legitimate grounds of the controller 

override those of the data subject.  

2.Where processing has been restricted under 

paragraph 1, such personal data shall, with the 

exception of storage, only be processed with the data 

subject's consent or for the establishment, exercise or 

defence of legal claims or for the protection of the 

rights of another natural or legal person or for 

reasons of important public interest of the Union or 

of a Member State. 

3.A data subject who has obtained restriction of 

processing pursuant to paragraph 1 shall be informed 

by the controller before the restriction of processing 

is lifted. 
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 CHAPTER III -Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 50 ماده

 یهاداده کردن پاک یا اصالح ینهدرزم یرساناطالع الزامات

 پردازش کردن محدود یا شخصی

Article 19  
Notification obligation regarding rectification or 

erasure of personal data or restriction of processing 

 شخصی یهاداده شدن پاک یا اصالح هرگونه باید گرکنترل

 19 یماده ،16 یماده  طبق که را، پردازش شدن محدود یا

 هایداده که افرادی اطالع به ،اندشدهانجام 18 یماده و( 1)

 این ینکهمگر ا برساند، قرار داده یارشاندر اخت را شخصی

 گرکنترل. باشد بسیار تالش مستلزم یا بوده غیرممکن امر

 به نسبت را داده موضوع شخص درخواست، در صورت باید

 .کند آگاه اطالعات گیرندگان

 

The controller shall communicate any rectification or 

erasure of personal data or restriction of processing 

carried out in accordance with Article 16, Article 

17(1) and Article 18 to each recipient to whom the 

personal data have been disclosed, unless this proves 

impossible or involves disproportionate effort. The 

controller shall inform the data subject about those 

recipients if the data subject requests it. 

 

 CHAPTER III Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 07 ماده

 داده به دسترسی حق
Article 20  
Right to data portability 

 شخصی یهاداده دریافت حق باید داده، موضوع شخص.1

 گرکنترل اختیار در او خود که را، خود به مربوط

 اندنخوقابل قالبی در و ساختاریافته شکلی به ،قراردادهاست

 قح باید زیر، موارد در همچنین. داشته باشد دستگاه، توسط

 بدون دیگری گرکنترل به را هاداده این که باشد داشته

 .دهد انتقال اصلی، گرکنترل ممانعت

( 1) 6 ماده( الف) بند طبق رضایت، بر مبتنی پردازش( الف)

 6 ماده(  ) بند پیرو قراردادی یا ،(2) 7 ماده( الف) بند یا

 .باشد ،(1)

 .باشد گرفتهانجام خودکار ابزارهای توسط پردازش(  )

 ،(1) بند طبق داده، به دسترسی حق از استفاده در.2

 های-داده که داشته باشد حق باید داده، موضوع شخص

 ،باشد یرپذامکان فنی ازلحاظ کهدرصورتی ، را خود شخصی

 لمنتق دیگر گرکنترل به گریکنترل از مستقیم طوربه

 . نماید

 باید ماده، این( 1)پاراگراف در شدهیانب حق از استفاده. 0

 در نباید حق آن. باشد 19 یماده به نسبت تعصب بدون

 جهت در شدهانجام یوظیفه نمایش برای الزم پردازش

1.The data subject shall have the right to receive the 

personal data concerning him or her, which he or she 

has provided to a controller, in a structured, 

commonly used and machine-readable format and 

have the right to transmit those data to another 

controller without hindrance from the controller to 

which the personal data have been provided, where: 

(a) the processing is based on consent pursuant to 

point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or 

on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); 

and  

(b) the processing is carried out by automated means. 

2.In exercising his or her right to data portability 

pursuant to paragraph 1, the data subject shall have 

the right to have the personal data transmitted 

directly from one controller to another, where 

technically feasible.  

3.The exercise of the right referred to in paragraph 1 

of this Article shall be without prejudice to Article 

17. That right shall not apply to processing necessary 

for the performance of a task carried out in the public 

interest or in the exercise of official authority vested 

in the controller. 4.The right referred to in paragraph 

1 shall not adversely affect the rights and freedoms 

of others. 
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 اعمال ،گرکنترل به اعطاشده رسمی اختیار یا عمومی منافع

 .شوند

 بر منفی تأثیری نباید( 1) پاراگراف در شدهگفته حقوق. 4

 .باشد داشته دیگران هاییآزاد و حقوق

 

 CHAPTER III- Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 0 بخش

 خودکار فردی گیرییمتصم و اعتراض حق
Section 4: Right to object and automated individual 

decision-making 

 05  ماده

 اعتراض حق
Article 21  

Right to object 

 به داشته باشد حق زمان هر باید داده، موضوع شخص.1

 شرایط گرفتن در نظر با خود، شخصی یهاداده پردازش

 شامل ،(1) 6 ماده( و) یا( ه) بند پیرو و خود خاص

 یگرد گرکنترل. کند اعتراض مفاد این بر مبتنی سازییهنما

 ینکهمگر ا دهد، ادامه را وی شخصی یهاداده پردازش نباید

 لزوم یدهندهنشان که را موجود متضاد قانونی هایینهزم

 و حقوق عمومی، منافع حفظ برای هاداده این پردازش

 از دفاع یا اجرا ،ارائه یا داده موضوع شخص هاییآزاد

 .کند عرضه را باشد قانونی، ادعاهای

  مستقیم بازاریابی اهداف برای شخصی یهاداده که ییجا. 2

 باید زمان، هر در داده، موضوع شخص ،شوندیم استفاده

 مربوط شخصی یهاداده پردازش به نسبت داشته باشد حق

 .کند اعتراض بازاریابی چنین به

 اهداف با پردازش به داده موضوع شخص که ییدرجا. 0

 یگرد نباید شخصی یهاداده کند، اعتراض مستقیم بازاریابی

 .شوند پردازش اهداف این برای

 داده، موضوع شخص با ارتباط نخستین زمان تا حداکثر. 4

 شکل به باید( 2) و( 1) یهاپاراگراف در شدهیانب حقوق

 مستقل صورتبه و شدهاعالم داده موضوع شخص به صریح

 قرار شخص اختیار در واضح صورتبه اطالعات، دیگر از

 .گیرد

 اطالعاتی، یجامعه خدمات از استفاده چارچو  در. 5

 تواندمی داده موضوع شخص ،EC/2002/58 مقررات علیرغم

 زا خودکار ابزار از استفاده با فنی، مشخصات از استفاده با

 .کند استفاده خود اعتراض حق

1.The data subject shall have the right to object, on 

grounds relating to his or her particular situation, at 

any time to processing of personal data concerning 

him or her which is based on point (e) or (f) of 

Article 6(1), including profiling based on those 

provisions. The controller shall no longer process the 

personal data unless the controller demonstrates 

compelling legitimate grounds for the processing 

which override the interests, rights and freedoms of 

the data subject or for the establishment, exercise or 

defence of legal claims.  

2.Where personal data are processed for direct 

marketing purposes, the data subject shall have the 

right to object at any time to processing of personal 

data concerning him or her for such marketing, 

which includes profiling to the extent that it is related 

to such direct marketing.  

3.Where the data subject objects to processing for 

direct marketing purposes, the personal data shall no 

longer be processed for such purposes. 

4.At the latest at the time of the first communication 

with the data subject, the right referred to in 

paragraphs 1 and 2 shall be explicitly brought to the 

attention of the data subject and shall be presented 

clearly and separately from any other information. 

5.In the context of the use of information society 

services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, 

the data subject may exercise his or her right to 

object by automated means using technical 

specifications.  

6.Where personal data are processed for scientific or 

historical research purposes or statistical purposes 

pursuant to Article 89(1), the data subject, on 

grounds relating to his or her particular situation, 

shall have the right to object to processing of 

personal data concerning him or her, unless the 

processing is necessary for the performance of a task 

carried out for reasons of public interest. 
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 یا علمی تحقیقات برای شخصی یهاداده که یزمان. 6

 ،شوندیم پردازش( 1) 87 یماده طبق آماری یا تاریخی

 باید خود، خاص وضعیت به توجه با داده، موضوع شخص

 حق خود، به مربوط شخصی هایداده پردازش به نسبت

 ایهیفوظانجام برای پردازش ینکهمگر ا ،داشته باشد اعتراض

 .باشد ضروری عمومی منافع به دستیابی باهدف

 

 CHAPTER III- Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 00 ماده

 سازییهنما شامل خودکار، فردی گیرییمتصم
Article 22  
Automated individual decision-making, including 

profiling 

 که باشد داشته را حق این باید داده موضوع شخص.1

 خودکار، پردازش بر مبتنی صرفاً هایگیرییمتصم موضوع

 هاییگیریتصمیم چنین. نگیرد قرار ،سازییهنما ازجمله

 ترتیب همین به که داشت خواهد یدر پ را حقوقی تأثیرات

 .بود خواهد اثرگذار افراد بر خاص طوربه

 :شود اعمال زیر موارد در نباید( 1) پاراگراف. 2

 موضوع شخص بین قردادی انجام یا قرارداد به ورود( الف)

 .است ضروری عملکرد یا داده گرکنترل و داده

 رگکنترل عضو کشورهای یا اتحادیه قوانین بر اساس(  )

 و هایآزاد و حقوق ضمانت برای الزم معیارهای و باشد مجاز

 .شده باشدانتخا  داده، موضوع شخص قانونی منافع

 داده موضوع شخص صریح رضایت بر مبتنی تصمیم( ج)

 .باشد

 ،(2) پاراگراف( ج) و( الف) دربند شدهاشاره موارد در. 0

 و حقوق تضمین برای مناسب معیارهای باید داده گرکنترل

. کند انتخا  داده موضوع شخص قانونی منافع و هایآزاد

 کار از بخشی در انسان، یک عنوانبه دخالت حق حداقل

 ظردر ن تصمیم، با مخالفت و هایدگاهد بیان برای ،گرکنترل

 .شودگرفته

 بر مبتنی نباید( 2) پاراگراف در شدهعنوان تصمیمات. 4

( 1) 7 یماده در که شخصی هایداده خاص هاییبندطبقه

 یماده( ز) یا( الف) بندهای ینکهمگر ا باشند، ،اندشدهعنوان

 تضمین برای مناسبی معیارهای و بوده اعمالقابل( 2) 7

 داده موضوع شخص قانونی منافع و هایآزاد و حقوق

 .شوند جایگزین

1.The data subject shall have the right not to be 

subject to a decision based solely on automated 

processing, including profiling, which produces legal 

effects concerning him or her or similarly 

significantly affects him or her.  

2.Paragraph 1 shall not apply if the decision:  

(a) is necessary for entering into, or performance of, 

a contract between the data subject and a data 

controller;  

(b) is authorised by Union or Member State law to 

which the controller is subject and which also lays 

down suitable measures to safeguard the data 

subject's rights and freedoms and legitimate interests; 

or  

(c) is based on the data subject's explicit consent. 

3.In the cases referred to in points (a) and (c) of 

paragraph 2, the data controller shall implement 

suitable measures to safeguard the data subject's 

rights and freedoms and legitimate interests, at least 

the right to obtain human intervention on the part of 

the controller, to express his or her point of view and 

to contest the decision.  

4.Decisions referred to in paragraph 2 shall not be 

based on special categories of personal data referred 

to in Article 9(1), unless point (a) or (g) of Article 

9(2) applies and suitable measures to safeguard the 

data subject's rights and freedoms and legitimate 

interests are in place. 
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 CHAPTER III- Rights of the data subject داده موضوع شخص حقوق -سوم فصل

 Section 5: Restrictions هایتمحدود :5 بخش

 03 ماده

 هایتمحدود
Article 23  
Restrictions 

 یا گرکنترل که عضو کشورهای یا اتحادیه قوانین.1

 معیار طریق از تواندیم هستند، آن موضوع داده پردازشگر

 قالب در شدهارائه حقوق و تعهدات قلمروی در که قانونی

 جایی تا 5یماده همچنین ،04 یماده و 22 تا 12 یهاماده

 مرتبط 22 تا 12 یماده در مندرج تعهدات و حقوق به که

 به محدودیتی چنین. شود محدود شود،می ارائه است،

 یک در و گذاردمی احترام تعهدات و اساسی حقوق ماهیت

 معیاری زیر، موارد تضمین برای دموکراتیک یجامعه

 :شودمی محسو  متناسب و ضروری

 ملی امنیت( الف)

 دفاع(  )

 عمومی امنیت( ج)

 یا کیفری جرائم پیگرد و اکتشاف تحقیق، پیشگیری،( د)

 از جلوگیری و حفاظت ازجمله کیفری، مجازات اجرای

 عمومی امنیت علیه تهدیدات

 اروپا اتحادیه عمومی منافع به مربوط مهم اهداف دیگر( هي)

 مالی و اقتصادی مهم منافع یژهوبه عضو، کشورهای یا

 یابودجه پولی، موضوعات شامل عضو کشورهای یا اتحادیه

 اجتماعی امنیت و عمومی سالمت مالیاتی، و

 قضایی فرآیندهای و قضایی استقالل حفظ( و)

 قیاخال اصول نقض پیگرد و کشف تحقیق، پیشگیری،( ز)

 قانون نظارت تخت یهاحرفه در

 ررات،مق تنظیم یا بررسی نظارت، کارکردهای پیوستگی( ح)

 تا( الف) یدربندها شدهعنوان موارد در رسمی نهاد امور در

 (ز) و( هي)

 هاییآزاد و حقوق یا داده موضوع شخص حفظ( ط)

 دیگران

 شهروندان قانونی ادعاهای اجرای( ی)

 حداقل ،(1) پاراگراف در شدهاشاره قانونی معیار هرگونه. 2

 :باشد زیر موارد یینهدرزم خاصی مفاد شامل باید

 پردازش هاییبندطبقه یا پردازش اهداف( الف)

 شخصی یهاداده  یبندطبقه(  )

 شدهاعمال هاییتمحدود قلمروی( ج)

1.Union or Member State law to which the data 

controller or processor is subject may restrict by way 

of a legislative measure the scope of the obligations 

and rights provided for in Articles 12 to 22 and 

Article 34, as well as Article 5 in so far as its 

provisions correspond to the rights and obligations 

provided for in Articles 12 to 22, when such a 

restriction respects the essence of the fundamental 

rights and freedoms and is a necessary and 

proportionate measure in a democratic society to 

safeguard:  

(a) national security;  

(b) defence;  

(c) public security; 

(d) the prevention, investigation, detection or 

prosecution of criminal offences or the execution of 

criminal penalties, including the safeguarding against 

and the prevention of threats to public security;  

(e) other important objectives of general public 

interest of the Union or of a Member State, in 

particular an important economic or financial interest 

of the Union or of a Member State, including 

monetary, budgetary and taxation a matters, public 

health and social security;  

(f) the protection of judicial independence and 

judicial proceedings;  

(g) the prevention, investigation, detection and 

prosecution of breaches of ethics for regulated 

professions;  

(h) a monitoring, inspection or regulatory function 

connected, even occasionally, to the exercise of 

official authority in the cases referred to in points (a) 

to (e) and (g);  

(i) the protection of the data subject or the rights and 

freedoms of others;  

(j) the enforcement of civil law claims.  

2.In particular, any legislative measure referred to in 

paragraph 1 shall contain specific provisions at least, 

where relevant, as to:  

(a) the purposes of the processing or categories of 

processing;  

(b) the categories of personal data;  

(c) the scope of the restrictions introduced;  

(d) the safeguards to prevent abuse or unlawful 

access or transfer;  

(e) the specification of the controller or categories of 

controllers;  

(f) the storage periods and the applicable safeguards 

taking into account the nature, scope and purposes of 

the processing or categories of processing;  
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 یدسترس یا سوءاستفاده از جلوگیری برای الزم تضامین( د)

 غیرقانونی انتقال و

 گرانکنترل بندیطبقه یا گرکنترل مشخصات( هي)

 با اعمالقابل حفاظتی یهاروش و سازییرهذخ یهابازه( و)

 یا پردازش اهداف و قلمرو ماهیت، گرفتن نظر در

 پردازش هاییبندطبقه

 هاییآزاد و حقوق به مربوط تهدیدات و هایسکر( ز)

 داده موضوع شخص

 ، محدودیت از اطالع برای داده موضوع شخص حقوق( ح)

 .برساند آسیب محدودیت هدف به کهاین مگر

(g) the risks to the rights and freedoms of data 

subjects; and  

(h) the right of data subjects to be informed about the 

restriction, unless that may be prejudicial to the 

purpose of the restriction. 
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 گر و پردازشگركنترل -چهارمفصل 
 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 Section 1 General obligations عمومی الزامات و تعهدات :5 بخش

 گرکنترل مسؤولیت :00 ماده
Article 24 Responsibility of the controller 

 و پردازش اهداف و موضوع قلمرو، ماهیت، به توجه با.1

 برای شدت و احتمال ازنظر متنوع هاییسکر همچنین

 و فنی معیارهای باید گرکنترل فردی، هاییآزاد و حقوق

 با پردازش تطابق اثبات و تضمین برای را مناسبی سازمانی

 این باشد الزم زمان که هر. کند سازییادهپ را قوانین این

 .شوند- یروزرسانبه و بازبینی باید معیارها،

 متناسب که هر جا ،(1)پاراگراف در شدهاشاره معیارهای. 2

 گر،کنترل توسط باید باشند، پردازشی هاییتفعال با

  .دربرگیرند را مناسب داده حفاظت هاییاستس سازییادهپ

 در شدهاشاره ییدشدهتأ  اجرایی کدهای به پایبندی. 0

 در شدهاشاره  تأییدشده گواهی های مکانیزم یا ،40 یماده

 که شود استفاده عنصری عنوانبه تواندیم ،42 یماده

 .کند ثابت را گرکنترل الزامات و تعهدات با سازگاری

1.Taking into account the nature, scope, context and 

purposes of processing as well as the risks of varying 

likelihood and severity for the rights and freedoms of 

natural persons, the controller shall implement 

appropriate technical and organisational measures to 

ensure and to be able to demonstrate that processing 

is performed in accordance with this Regulation. 

Those measures shall be reviewed and updated 

where necessary.  

2.Where proportionate in relation to processing 

activities, the measures referred to in paragraph 1 

shall include the implementation of appropriate data 

protection policies by the controller.  

3.Adherence to approved codes of conduct as 

referred to in Article 40 or approved certification 

mechanisms as referred to in Article 42 may be used 

as an element by which to demonstrate compliance 

with the obligations of the controller. 

 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 05 ماده

 Article 25 Data protection by design and by default اطالعات از حفاظت فرضیشپ و طراحی

 و سازییادهپ هزینه موجود، وضعیت آخرین به توجه با.1

 همچنین و پردازش اهداف و موضوع قلمرو، ماهیت،

 و حقوق برای شدت و احتمال ازنظر متنوع هاییسکر

 در هم باید گرکنترل پردازش، مقابل در فردی هاییآزاد

 معیارهای پردازش، خودِ هم و پردازش ابزارهای معرفی زمان

  یمستعار ساز ازجمله کند، اجرا را مناسبی سازمانی و فنی

 کردن حداقل یا ،شدهیطراح داده حفاظت اصول طبق که

 را پردازش برای الزم هایحفاظت و مؤثر؛ شکلی به ، داده

 و شده برآورده مقررات این یازهاین تا کند ادغام درهم

 .شود حفظ داده موضوع شخص حقوق

 و فنی معیارهای باید ،فرضیشپ صورتبه ،گرکنترل. 2

 فقط که، شود مطمئن تا کند اجرا را مناسبی سازمانی

1.Taking into account the state of the art, the cost of 

implementation and the nature, scope, context and 

purposes of processing as well as the risks of varying 

likelihood and severity for rights and freedoms of 

natural persons posed by the processing, the 

controller shall, both at the time of the determination 

of the means for processing and at the time of the 

processing itself, implement appropriate technical 

and organisational measures, such as 

pseudonymisation, which are designed to implement 

data-protection principles, such as data minimisation, 

in an effective manner and to integrate the necessary 

safeguards into the processing in order to meet the 

requirements of this Regulation and protect the rights 

of data subjects.  

2.The controller shall implement appropriate 

technical and organisational measures for ensuring 

that, by default, only personal data which are 

necessary for each specific purpose of the processing 
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 پردازش خاص اهداف از هرکدام برای که شخصی هایداده

 در قبال تعهدات این. گیردمی قرار پردازش مورد است، الزم

 یبازه ،هاآن پردازش میزان ،شدهیآورجمع هایداده میزان

 اعمال هاآن پذیریدسترس و هاآن سازییرهذخ زمانی

 هک کنند تضمین باید معیارهایی چنین ،یژهوبه. شودیم

 در شخص، یمداخله بدون فردی یهاداده فرضیشپ طوربه

 .گرفت نخواهد قرار عموم دسترس

 تواندیم 42 یماده طبق تأییدشده گواهی مکانیزم.  0

 در شدهیینتع الزامات با سازگاری برای عنصری عنوانبه

 .شود گرفته کار به ماده این 2 و 1 پاراگراف

are processed. That obligation applies to the amount 

of personal data collected, the extent of their 

processing, the period of their storage and their 

accessibility. In particular, such measures shall 

ensure that by default personal data are not made 

accessible without the individual's intervention to an 

indefinite number of natural persons. 3.An approved 

certification mechanism pursuant to Article 42 may 

be used as an element to demonstrate compliance 

with the requirements set out in paragraphs 1 and 2 

of this Article. 
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 06 ماده

 Article 26 Joint controllers مشترک هایگرکنترل

 و اهداف مشترک صورتبه گرکنترل چند یا دو که یزمان.1

 ایهگرکنترل عنوانبه ،کنندیم تعیین را پردازش ابزارهای

 این از یک هر مسؤولیت. شوندیم شناخته مشترک

 تحت تعهدات با سازگار شفاف، طوربه باید گرهاکنترل

 حقوق به نسبت یژهوبه شود، مشخص مقررات این پوشش

 کردن فراهم برای هاآن وظایف و داده موضوع شخص

 وظایف از استفاده با ،14 و 10 یهاماده با مرتبط اطالعات

 امکان که جایی تا ، اینکه مگر ،هاآن از هریک به محوله

 یا اتحادیه قانون توسط هاگرکنترل مسؤولیت دارد،

 ،کنندهمشارکت هایگرکنترل برای عضو کشورهای

 یبرا تماس راهیک تواندمی ترتیب این. باشد شدهیینتع

 .باشد موضوع شخص

 هانقش الزم قدربه باید( 1) پاراگراف در شدهاشاره ترتیب. 2

 به نسبت را مشترک هایگرکنترل به مربوط ارتباطات و

 در باید ترتیب ماهیت. نماید مشخص موردنظر افراد

 .گیرد قرار داده موضوع شخص دسترس

( 1) پاراگراف در که ترتیبات این شرایط از نظرصرف. 0

 را خود حقوق باید داده موضوع شخص است، شدهاشاره

 از هریک با مقابل در و با رابطه در مقررات این تحت

 .گیرد کار به گرهاکنترل

1.Where two or more controllers jointly determine 

the purposes and means of processing, they shall be 

joint controllers. They shall in a transparent manner 

determine their respective responsibilities for 

compliance with the obligations under this 

Regulation, in particular as regards the exercising of 

the rights of the data subject and their respective 

duties to provide the information referred to in 

Articles 13 and 14, by means of an arrangement 

between them unless, and in so far as, the respective 

responsibilities of the controllers are determined by 

Union or Member State law to which the controllers 

are subject. The arrangement may designate a contact 

point for data subjects.  

2.The arrangement referred to in paragraph 1 shall 

duly reflect the respective roles and relationships of 

the joint controllers vis-à-vis the data subjects. The 

essence of the arrangement shall be made available 

to the data subject.  

3.Irrespective of the terms of the arrangement 

referred to in paragraph 1, the data subject may 

exercise his or her rights under this Regulation in 

respect of and against each of the controllers. 
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 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 00 ماده

 اتحادیه در که پردازشگرهایی یا هاگرکنترل نمایندگان

 اندنشده مستقر

Article 27 Representatives of controllers or 

processors not established in the Union 

 یا گرکنترل ،شودیم اعمال( 2) 0 ماده که ییجا.1

 اتحادیه به را اییندهنما کتبی، صورتبه باید پردازشگر

 .کند معرفی

 اعمال زیر موارد در نباید( 1) پاراگراف در شدهاشاره الزام. 2

 :شود

 شامل بزرگ، مقیاس در ،گاهبهگاه یهاپردازش( الف)

 7 ماده در شدهاشاره ها،داده خاص هاییبندطبقه پردازش

  محکومیت با مرتبط شخصی یهاداده پردازش یا ،(1)

 به توجه با و نبوده ،10 ماده در شدهاشاره ،جرائم و کیفری

 برای است بعید پردازش، اهداف و قلمرو موضوع، ماهیت،

 . کند ریسک و خطر ایجاد فرد هایآزادی و حقوق

 .دولتی دستگاه یا نهادیک به(  ) 

 هک شود مستقر عضوی کشورهای از یکیدر باید نماینده. 0

 ارائه با ارتباط در ،هاداده موضوع اشخاص فردی اطالعات

 رفتار یا اندقرارگرفته پردازش مورد خدمات، یا محصوالت

 .دارد قرار نظارت تحت هاآن

 هایممقا توسط ویژهبه پردازشگر و گرکنترل توسط باید. 4

 داده اختیار نماینده به ها،داده موضوع اشخاص و نظارتی

 زا نیابت به یا پردازشگرها و گرهاکنترل بر عالوه که شود

 اهداف با ها،پردازش به مرتبط مسائل تمامی در ها،آن

 .کند نظارت مقررات این با سازگاری تضمین

 دونب باید پردازشگر یا گرکنترل توسط نماینده انتصا . 5

 خود علیه تواندمی که باشد قانونی هایاقدام به تعصب

 .شود آغاز پردازشگر یا گرکنترل

1.Where Article 3(2) applies, the controller or the 

processor shall designate in writing a representative 

in the Union.  

2.The obligation laid down in paragraph 1 of this 

Article shall not apply to:  

(a) processing which is occasional, does not include, 

on a large scale, processing of special categories of 

data as referred to in Article 9(1) or processing of 

personal data relating to criminal convictions and 

offences referred to in Article 10, and is unlikely to 

result in a risk to the rights and freedoms of natural 

persons, taking into account the nature, context, 

scope and purposes of the processing; or  

(b) a public authority or body. 

3.The representative shall be established in one of 

the Member States where the data subjects, whose 

personal data are processed in relation to the offering 

of goods or services to them, or whose behaviour is 

monitored, are.  

4.The representative shall be mandated by the 

controller or processor to be addressed in addition to 

or instead of the controller or the processor by, in 

particular, supervisory authorities and data subjects, 

on all issues related to processing, for the purposes of 

ensuring compliance with this Regulation.  

5.The designation of a representative by the 

controller or processor shall be without prejudice to 

legal actions which could be initiated against the 

controller or the processor themselves. 
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 08 ماده

 پردازشگر

Article 28 Processor 

 شود، انجام گرکنترل از نیابت به پردازش که ییدرجا.1

 بتوانند که کند استفاده پردازشگرهایی از فقط باید گرکنترل

 ارائه سازمانی و فنی معیارهای اجرای برای کافی  ضمانت

 را مقررات این الزامات تمامی پردازش کهطوریبه دهند

 موضوع شخص حقوق تمامی حفظ به نسبت و کرده برآورده

 .کند اطمینان ایجاد داده

 نیقانو و شدهتنظیم پیش از مجوز بدون نباید پردازشگر. 2

 تدخال پردازش امر در را دیگری پردازشگر ،گرکنترل کتبی

 پردازشگر باشد، صادرشده کتبی مجوز این در مورد. دهد

 اضافه مورد در عمدی تغییرات هرگونه از را گرکنترل باید

 رتدر صو و کند مطلع پردازشگرها دیگر جایگزینی یا کردن

 گرکنترل برای را تغییرات این برابر در اعتراض فرصت نیاز،

 .بگیرد در نظر

 ای قرارداد بر اساس باید پردازشگر توسط پردازش کردن. 0

 کشورهای یا اتحادیه قوانین تحت قانونی هایاقدام دیگر

 مواردی رعایت الزام پردازشگر برای تا شود، انجام عضو

 پردازش، مدت و موردنظر موضوع و گرکنترل یدرباره

 یبندطبقه و شخصی یهاداده نوع پردازش، اهداف و ماهیت

 آورالزام گرکنترل حقوق و تعهدات و موردنظر اشخاص

 که دکن بیان صریح شکل به باید قرارداد این. باشد مشخص

 :پردازشگر

 ،رگکنترل مستند شده یهادستورالعمل مطابق تنها( الف)

 هادستورالعمل این کند؛  پردازش را شخصی یهاداده

 ای ثالث کشور به شخصی یهاداده انتقال به راجع توانندیم

 یشپ باید پردازشگر موارد این در باشند؛ المللیینب سازمان

 رمگ سازد، باخبر قانونی نیازهای از را گرکنترل پردازش، از

 چنین عمومی، منافع با مرتبط مهم موارد در قانون اینکه

 .کند ممنوع را اطالعاتی

 پردازش برای مجاز اشخاص که کند تضمین باید(  )

 .هستند اطالعات محرمانگی به متعهد شخصی، یهاداده

 .گیرد  نظر در را 02 یماده در الزم معیارهای تمامی( ج)

1.Where processing is to be carried out on behalf of a 

controller, the controller shall use only processors 

providing sufficient guarantees to implement 

appropriate technical and organisational measures in 

such a manner that processing will meet the 

requirements of this Regulation and ensure the 

protection of the rights of the data subject.  

2.The processor shall not engage another processor 

without prior specific or general written authorisation 

of the controller. In the case of general written 

authorisation, the processor shall inform the 

controller of any intended changes concerning the 

addition or replacement of other processors, thereby 

giving the controller the opportunity to object to such 

changes.  

3.Processing by a processor shall be governed by a 

contract or other legal act under Union or Member 

State law, that is binding on the processor with 

regard to the controller and that sets out the subject-

matter and duration of the processing, the nature and 

purpose of the processing, the type of personal data 

and categories of data subjects and the obligations 

and rights of the controller. That contract or other 

legal act shall stipulate, in particular, that the 

processor:  

(a) processes the personal data only on documented 

instructions from the controller, including with 

regard to transfers of personal data to a third country 

or an international organisation, unless required to do 

so by Union or Member State law to which the 

processor is subject; in such a case, the processor 

shall inform the controller of that legal requirement 

before processing, unless that law prohibits such 

information on important grounds of public interest; 

(b) ensures that persons authorised to process the 

personal data have committed themselves to 

confidentiality or are under an appropriate statutory 

obligation of confidentiality;  

(c) takes all measures required pursuant to Article 

32;  

(d) respects the conditions referred to in paragraphs 2 

and 4 for engaging another processor;  

(e) taking into account the nature of the processing, 

assists the controller by appropriate technical and 

organisational measures, insofar as this is possible, 

for the fulfilment of the controller's obligation to 

respond to requests for exercising the data subject's 

rights laid down in Chapter III; 

(f) assists the controller in ensuring compliance with 

the obligations pursuant to Articles 32 to 36 taking 
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 در مورد ،4 و 2 پاراگراف در شدهعنوان شرایط به( د)

 .گذاردیم احترام دیگر پردازشگر دادن دخالت

 با است، ممکن آنجا که تا پردازش، ماهیت به توجه با( هي)

 تعهد انجام در مناسب، سازمانی و فنی معیارهای از استفاده

 هب مربوط یهادرخواست به دادن پاسخ به نسبت گرکنترل

 به شد، مطرح( 0 فصل) در که داده، موضوع شخص حقوق

 .کند  کمک گرکنترل

 یماده در شدهمطرح تعهدات با سازگاری تضمین در( و)

 اطالعات و پردازش ماهیت گرفتن در نظر با ،02

 .کند  کمک گرکنترل به پردازشگر، برای دسترسقابل

 را شخصی یهاداده تمامی ،گرکنترل نظر و انتخا  با( ز)

 بازگردانده گرکنترل به پردازشی خدمات یدوره اتمام از بعد

 قانون ینکهمگر ا کند،  حذف را موجود کپی یهانسخه و

 شخصی های-داده سازییرهذخ عضو، کشورهای یا اتحادیه

 .باشد کرده بیان الزامات از یکی عنوانبه را

 با سازگاری کردن ثابت برای الزم اطالعات تمامی( ح)

 امکان و داده قرار گرکنترل اختیار در را ماده این تعهدات

 نمایندگان یا گرکنترل برای را تفحص و حسابرسی انجام

 .کند  فراهم گرکنترل توسط شدهمشخص

 صتشخی پردازشگر اگر پاراگراف، اولین( ح) بند به توجه با

 یا اتحادیه در داده حفاظت قانون با دستورالعملی که دهد

 طلعم را گرکنترل سریع باید نیست، سازگار عضو کشورهای

 .سازد

 انجام برای را دیگری پردازشگر پردازشگر، که زمان هر. 4

 تعهدات تمامی دهد، دخالت خاص پردازشی هاییتفعال

 نبی قانونی، توافقات دیگر یا قرارداد در مندرج داده، حفاظت

 قلمنت دیگر پردازشگرهای به باید پردازشگر، و گرکنترل

 یبرا کافی تضامین باید پردازشگرها این خصوصبه شود،

 رفع برای را مناسب سازمانی و فنی معیارهای سازیپیاده

 دیگر که یزمان. دهند ارائه مقررات این نیازهای تمامی

 برآورده را داده حفاظت تعهدات نباشند قادر پردازشگرها

 ملکردع به نسبت پاسخگویی مسئول  اولیه پردازشگر کنند،

 .بود خواهد پردازشگرها دیگر تعهدات

 ،ییدشدهتأ اجرایی کد به پردازشگر یک پایبندی. 5

 تأییدشده، گواهی مکانیزم یا ،40 یماده در شدهاشاره

 برای عنصری عنوانبه تواندیم ،42 یماده  در شدهاشاره

into account the nature of processing and the 

information available to the processor;  

(g) at the choice of the controller, deletes or returns 

all the personal data to the controller after the end of 

the provision of services relating to processing, and 

deletes existing copies unless Union or Member 

State law requires storage of the personal data;  

(h) makes available to the controller all information 

necessary to demonstrate compliance with the 

obligations laid down in this Article and allow for 

and contribute to audits, including inspections, 

conducted by the controller or another auditor 

mandated by the controller. 

With regard to point (h) of the first subparagraph, the 

processor shall immediately inform the controller if, 

in its opinion, an instruction infringes this Regulation 

or other Union or Member State data protection 

provisions.  

4.Where a processor engages another processor for 

carrying out specific processing activities on behalf 

of the controller, the same data protection obligations 

as set out in the contract or other legal act between 

the controller and the processor as referred to in 

paragraph 3 shall be imposed on that other processor 

by way of a contract or other legal act under Union 

or Member State law, in particular providing 

sufficient guarantees to implement appropriate 

technical and organisational measures in such a 

manner that the processing will meet the 

requirements of this Regulation. Where that other 

processor fails to fulfil its data protection obligations, 

the initial processor shall remain fully liable to the 

controller for the performance of that other 

processor's obligations. 

5.Adherence of a processor to an approved code of 

conduct as referred to in Article 40 or an approved 

certification mechanism as referred to in Article 42 

may be used as an element by which to demonstrate 

sufficient guarantees as referred to in paragraphs 1 

and 4 of this Article.  

6.Without prejudice to an individual contract 

between the controller and the processor, the contract 

or the other legal act referred to in paragraphs 3 and 

4 of this Article may be based, in whole or in part, on 

standard contractual clauses referred to in paragraphs 

7 and 8 of this Article, including when they are part 

of a certification granted to the controller or 

processor pursuant to Articles 42 and 43.  

7.The Commission may lay down standard 

contractual clauses for the matters referred to in 

paragraph 3 and 4 of this Article and in accordance 

with the examination procedure referred to in Article 

93(2). 

8.A supervisory authority may adopt standard 

contractual clauses for the matters referred to in 

paragraph 3 and 4 of this Article and in accordance 

with the consistency mechanism referred to in 

Article 63.  
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 ماده این 4 و 1 پاراگراف در شدهاشاره کافی تضامین

 .گیرد قرار مورداستفاده

 و گرکنترل مابین فردی قرارداد به تعصب بدون. 6

 در شدهعنوان قانونی اقدام دیگر یا قرارداد پردازشگر،

 در یا و کامل طوربه باید، ماده این 4 و 0 پاراگراف

 استاندارد، قراردادی بندهای بر مبتنی ،ییهابخش

 ازجمله باشد، ماده این 8 و 9 یهاپاراگراف در شدهعنوان

 به اعطایی گواهی عنوانبه 40 و 42 بندهای پیرو که یزمان

 .شوند گرفته در نظر گرکنترل یا پردازشگر

 برای را استانداردی قراردادی بندهای باید کمیسیون. 9

 با مطابق و ماده این 4 و 0 پاراگراف در شدهعنوان موضوعات

 .کند وضع( 2) 70 ماده در شدهاشاره آزمون روند

 برای را استاندارد قراردادی بندهای تواندیم نظارتی نهاد. 8

 مطابق و ماده این  4 و 0 پاراگراف در شدهاشاره موضوعات

 .بپذیرد 60 ماده در شدهاشاره سازگاری مکانیزم با

 4 و 0 پاراگراف در شدهاشاره قانونی اقدام دیگر یا قرارداد. 7

 .اشدب الکترونیکی فرم شامل و بوده کتبی صورتبه باید

 پردازشگری اگر 84 و 80 ،82 یهاماده به تعصب بدون. 10

 نقض را مقررات این پردازش، ابزارهای و اهداف تعیین با

 رنظ در گرکنترل عنوانبه پردازشگر پردازش، این در کند،

 .شودمی گرفته

9.The contract or the other legal act referred to in 

paragraphs 3 and 4 shall be in writing, including in 

electronic form.  

10.Without prejudice to Articles 82, 83 and 84, if a 

processor infringes this Regulation by determining 

the purposes and means of processing, the processor 

shall be considered to be a controller in respect of 

that processing. 
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 00 ماده

 پردازشگر یا گرکنترل اختیار تحت پردازش
Article 29 Processing under the authority of the 

controller or processor 

 یا گرکنترل مجوز تحت که شخصی هر یا پردازشگر

 ،دارد دسترسی شخصی یهاداده به و کندیم کار پردازشگر

 ار هاداده ،گرکنترل دستورالعمل از دیگر شکلی به نباید

 امر نای عضو، کشور یا اتحادیه قانون ینکهمگر ا کند، پردازش

 .باشد کرده تلقی مجاز را

The processor and any person acting under the 

authority of the controller or of the processor, who has 

access to personal data, shall not process those data 

except on instructions from the controller, unless 

required to do so by Union or Member State law. 
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 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 Article 30 Records of processing activities پردازشی هاییتفعال سوابق:  37 ماده

 هاییتفعال سوابق باید وی، ینماینده یا گرکنترل هر.1

 سوابق این. کند حفظ را خود مسؤولیت به مربوط پردازشی

 :باشد زیر اطالعات تمامی شامل باید

 ک،مشتر هایگرکنترل ،گرکنترل تماس جزییات و نام( الف)

 داده حفاظت مأمور و گرکنترل ینماینده

 پردازش اهداف(  )

 و داده موضوع اشخاص هاییبندطبقه از شرحی( ج)

 شخصی یهاداده به مربوط هاییبندطبقه

 در شخصی یهاداده که هاییکنندهیافتدر بندیطبقه( د)

 مستقر هایکنندهیافتدر شامل گیرد، قرارمی هاآن اختیار

 المللیینب یهاسازمان یا ثالث کشورهای در

 ثالث کشور به شخصی یهاداده انتقال لزوم، صورت در( هي)

  ازمانس و ثالث کشور شناسایی ازجمله ،المللیینب سازمان یا

 دوم پاراگراف در شدهاشاره یهاانتقال مورد در و ،المللیینب

 .مناسب حفاظتی اسناد ،(1) 47 یماده

  برای شدهبینییشپ زمانی  محدوده امکان، صورت در( و)

 .داده مختلف هاییبندطبقه کردن پاک

 و فنی امنیتی معیارهای از کلی توصیف امکان صورت در( ز)

 (.1) 02 یماده در شدهاشاره سازمانی

 پردازشگر ینماینده امکان، صورت در و پردازشگر، هر. 2

 پردازشی هایفعالیت هاییبندطبقه کلیه سوابق باید

 ،است زیر موارد شامل که را گرکنترل از نیابت به شدهانجام

 :باشد داشته

 و پردازشگرها یا پردازشگر تماس جزییات و نام( الف)

 ند،ک-می عمل  هاآن از نیابت به پردازشگر که انیگرکنترل

 همچنین و پردازشگرها و  هاگرکنترل نمایندگان همچنین

 داده حفاظت مأمور

 هر از نیابت به شدهانجام پردازش هاییبندطبقه(  )

 گرکنترل

 ثالث کشور به شخصی یهاداده انتقال لزوم صورت در( ج)

 ای ثالث کشور شناسایی شامل ،المللیینب یهاسازمان یا

 در شدهعنوان یهاانتقال مورد در و المللیینب سازمان

 .مناسب حفاظتی اسناد ،(1) 47 یماده

1.Each controller and, where applicable, the 

controller's representative, shall maintain a record of 

processing activities under its responsibility. That 

record shall contain all of the following information: 

(a)the name and contact details of the controller and, 

where applicable, the joint controller, the controller's 

representative and the data protection officer;  

(b) the purposes of the processing;  

(c) a description of the categories of data subjects 

and of the categories of personal data; 

(d) the categories of recipients to whom the personal 

data have been or will be disclosed including 

recipients in third countries or international 

organisations;  

(e)where applicable, transfers of personal data to a 

third country or an international organisation, 

including the identification of that third country or 

international organisation and, in the case of transfers 

referred to in the second subparagraph of Article 

49(1), the documentation of suitable safeguards;  

(f) where possible, the envisaged time limits for 

erasure of the different categories of data;  

(g) where possible, a general description of the 

technical and organisational security measures 

referred to in Article 32(1).  

2.Each processor and, where applicable, the 

processor's representative shall maintain a record of 

all categories of processing activities carried out on 

behalf of a controller, containing:  

(a) the name and contact details of the processor or 

processors and of each controller on behalf of which 

the processor is acting, and, where applicable, of the 

controller's or the processor's representative, and the 

data protection officer;  

(b) the categories of processing carried out on behalf 

of each controller;  

(c)where applicable, transfers of personal data to a 

third country or an international organisation, 

including the identification of that third country or 

international organisation and, in the case of transfers 

referred to in the second subparagraph of Article 

49(1), the documentation of suitable safeguards;  

(d) where possible, a general description of the 

technical and organisational security measures 

referred to in Article 32(1).  

3.The records referred to in paragraphs 1 and 2 shall 

be in writing, including in electronic form.  

4.The controller or the processor and, where 

applicable, the controller's or the processor's 

representative, shall make the record available to the 

supervisory authority on request.  
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 یفن امنیتی معیارهای  از کلی توصیف امکان، صورت در( د)

 (.1) 02یدرماده شدهاشاره سازمانی و

 صورتبه باید 2و1یهاپاراگراف در شدهاشاره سوابق. 0

 .باشند الکترونیکی نسخه یک شامل و بوده کتبی

 وابقس این باید هاآن نمایندگان یا پردازشگر، و گرکنترل. 4

 .دهند قرار نظارتی نهاد دسترس در را

 واحد در نباید 2 و 1 پاراگراف در شدهاشاره تعهدات. 5

 اعمال دارد کارمند نفر 250 از کمتر که سازمانی یا اقتصادی

 خطر احتمال شودمی انجام که پردازشی ینکهمگر ا شود،

داشته  یدر پ را موضوع اشخاص هایآزادی و حقوق برای

 شامل پردازشی اینکه یا باشد، دائمی پردازش ،باشد

 شد، عنوان( 1) 7 یماده در که داده، خاص هاییبندطبقه

 جرائم یا کیفری  محکومیت با مرتبط شخصی یهاداده یا

 .باشد 10 یماده در شدهاشاره

5.The obligations referred to in paragraphs 1 and 2 

shall not apply to an enterprise or an organisation 

employing fewer than 250 persons unless the 

processing it carries out is likely to result in a risk to 

the rights and freedoms of data subjects, the 

processing is not occasional, or the processing 

includes special categories of data as referred to in 

Article 9(1) or personal data relating to criminal 

convictions and offences referred to in Article 10. 
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 35 ماده

 نظارتی نهاد با همکاری

Article 31 Cooperation with the supervisory 

authority 

 ،هاآن نمایندگان یاو  لزوم، در صورت پردازشگر، و گرکنترل

 نهاد با خود وظایف انجام برای درخواست، به بنا باید،

 .کنندمی همکاری نظارتی

The controller and the processor and, where 

applicable, their representatives, shall cooperate, on 

request, with the supervisory authority in the 

performance of its tasks. 
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 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 Section 2 Security of personal data شخصی یهاداده امنیت :0 بخش

 Article 32 Security of processing امنیت پردازش  :30 ماده

 و اجرا هایینههز وضعیت، آخرین گرفتن در نظر با.1

 طورهمین و پردازش اهداف و موضوع قلمرو، ماهیت،

 و حقوق برای شدت و احتمال ازنظر متنوع هاییسکر

 باید پردازشگر و گرکنترل حقیقی، اشخاص هاییآزاد

 سطح تضمین برای را مناسبی سازمانی و فنی معیارهای

 شامل که بگیرد در نظر ریسک برای امنیت از مناسبی

 :باشدیم زیر یهاروش

 .شخصی یهاداده رمزنگاری و یمستعار ساز( الف)

 یریذپدسترس یکپارچگی، محرمانگی، تضمین توانایی(  )

 .مداوم طوربه پردازشی خدمات و هاسامانه مقاومت و

 یهاهداد به دسترسی و یریپذدسترس  بازیابی توانایی( ج) 

 رخداد وقوع هنگام در ،شدهیبندزمان شکل به شخصی

 .فنی یا فیزیکی

 ایمعیاره اثربخشی منظم ارزیابی و تست برای فرآیندی( د)

 .پردازش امنیت تضمین برای سازمانی و فنی

 اصخ هاییسکر به باید مناسب امنیتی سطح ارزیابی در. 2

 رتغیی تلفات، ،هایخراب یژهوبه شود، توجه پردازش در موجود

 به دسترسی و غیرمجاز افشای غیرقانونی، و تصادفی

 .شدهپردازش یا ذخیره انتقالی، شخصیِ یهاداده

 یماده در شدهاشاره تأیید، مورد اجرایی کد به پایبندی. 0

 یماده در شدهاشاره تأییدشده، گواهی های مکانیزم یا ،40

 اب سازگاری نمایش برای عنصری عنوانبه تواندیم که ،42

 .شود استفاده بند این( 1) پاراگراف الزامات

 هایداده پردازش به نسبت باید پردازشگر و گرکنترل. 4

 با مطابق مجوز، دارای ینماینده توسط شخصی،

 نکهیمگر ا ،داشته باشد اطمینان ،گرکنترل یهادستورالعمل

 کرده بیان را دیگری الزام عضو کشورهای یا اتحادیه قانون

 .باشد

1.Taking into account the state of the art, the costs of 

implementation and the nature, scope, context and 

purposes of processing as well as the risk of varying 

likelihood and severity for the rights and freedoms of 

natural persons, the controller and the processor shall 

implement appropriate technical and organisational 

measures to ensure a level of security appropriate to 

the risk, including inter alia as appropriate:  

(a) the pseudonymisation and encryption of personal 

data; 

(b) the ability to ensure the ongoing confidentiality, 

integrity, availability and resilience of processing 

systems and services;  

(c) the ability to restore the availability and access to 

personal data in a timely manner in the event of a 

physical or technical incident;  

(d) a process for regularly testing, assessing and 

evaluating the effectiveness of technical and 

organisational measures for ensuring the security of 

the processing.  

2.In assessing the appropriate level of security 

account shall be taken in particular of the risks that 

are presented by processing, in particular from 

accidental or unlawful destruction, loss, alteration, 

unauthorised disclosure of, or access to personal data 

transmitted, stored or otherwise processed. 

3.Adherence to an approved code of conduct as 

referred to in Article 40 or an approved certification 

mechanism as referred to in Article 42 may be used 

as an element by which to demonstrate compliance 

with the requirements set out in paragraph 1 of this 

Article.  

4.The controller and processor shall take steps to 

ensure that any natural person acting under the 

authority of the controller or the processor who has 

access to personal data does not process them except 

on instructions from the controller, unless he or she 

is required to do so by Union or Member State law. 
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 33 ماده

 نظارتی نهاد به شخصی یهاداده در شکاف اعالم

Article 33 Notification of a personal data breach to 

the supervisory authority 

 یجادشدها شکافی شخصی یهاداده یینهدرزم که یزمان.1

 ساعت 92 ظرف حداکثر و تأخیر بدون باید گرکنترل،باشد

 را نظارتی نهاد ،55 یماده بر اساس امر، این از آگاهی از بعد

 خطر به منجر داده شکاف این ینکهمگر ا سازد، مطلع

 به اعالم اگر. شود فردی هاییآزاد و حقوق برای احتمالی

 تأخیر دالیل باید نشود انجام ساعت 92 ظرف نظارتی نهاد

 .شود ارسال نیز

 یهاداده شکاف وقوع از را گرکنترل سریعاً باید پردازشگر. 2

 .کند مطلع شخصی

 :باید( 1) پاراگراف در شدهاشاره یاطالعیه. 0

 لزوم صورت در و شخصی هایدادهدر شکاف ماهیت( الف)

 هایدبنطبقه و متأثر، موضوعات تقریبی تعداد و بندیطبقه

 افشک این از متأثر شخصی یهاداده سوابق تقریبی تعداد و

 .دهد شرح را

 موارد دیگر یا داده حفاظت مأمور تماس جزییات و نام(  )

 .کند اعالم را دهدمی ارائه بیشتری اطالعات که ارتباطی

 .کند بیان را شخصی یهاداده شکاف احتمالی عواقب( ج)

 یبررس برای گرکنترل پیشنهادی یا اتخاذشده معیارهای( د)

 معیارهای لزوم، صورت در ازجمله، شخصی، هایداده شکاف

 .کند بیان را آن منفی اثرات کاهش برای الزم

 باید نباشد، اطالعات سریع یسازآماده امکان زمانی اگر. 4

 .شوند ارائه شده فازبندی صورتبه اطالعات

 در با را شخصی اطالعات شکاف هرگونه باید گرکنترل. 5

 نقش با مرتبط هاییتواقع نظیر مواردی گرفتن نظر

. سازد مستند الزم، هایحلراه و آن اثرات شخصی، یهاداده

 برای را ماده این با سازگاری تأیید امکان باید مستند این

 .کند فراهم نظارتی نهاد

1.In the case of a personal data breach, the controller 

shall without undue delay and, where feasible, not 

later than 72 hours after having become aware of it, 

notify the personal data breach to the supervisory 

authority competent in accordance with Article 55, 

unless the personal data breach is unlikely to result in 

a risk to the rights and freedoms of natural persons. 

Where the notification to the supervisory authority is 

not made within 72 hours, it shall be accompanied by 

reasons for the delay.  

2.The processor shall notify the controller without 

undue delay after becoming aware of a personal data 

breach. 

3.The notification referred to in paragraph 1 shall at 

least:  

(a) describe the nature of the personal data breach 

including where possible, the categories and 

approximate number of data subjects concerned and 

the categories and approximate number of personal 

data records concerned;  

(b) communicate the name and contact details of the 

data protection officer or other contact point where 

more information can be obtained;  

(c) describe the likely consequences of the personal 

data breach;  

(d) describe the measures taken or proposed to be 

taken by the controller to address the personal data 

breach, including, where appropriate, measures to 

mitigate its possible adverse effects.  

4.Where, and in so far as, it is not possible to provide 

the information at the same time, the information 

may be provided in phases without undue further 

delay. 

5.The controller shall document any personal data 

breaches, comprising the facts relating to the 

personal data breach, its effects and the remedial 

action taken. That documentation shall enable the 

supervisory authority to verify compliance with this 

Article. 
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 30 ماده

 داده موضوع شخص به شخصی یهاداده شکاف ارسال

Article 34 Communication of a personal data breach 

to the data subject 

 ریسک به منجر احتماالً شخصی یهاداده شکاف که یزمان.1

 رگکنترل شود، حقیقی اشخاص هاییآزاد و حقوق برای باال

 .کند مکاتبه داده موضوع شخص با تأخیر، بدون باید

 این( 1) پاراگراف در که داده موضوع شخص با ارتباط در. 2

 یهاداده شکاف ماهیت واضح، و صریح باید شد، عنوان ماده

 معیارهای و اطالعات شامل حداقل و شدهداده شرح شخصی

( 0) 00 یماده( ج) و(  ) و( الف) یدربندها شدهاشاره

 .باشد

 ،(1) پاراگراف در شدهاشاره داده، موضوع شخص با ارتباط. 0

 :نیست ضروری زیر موارد در

 مناسبی سازمانی و فنی حفاظت معیارهای گرکنترل( الف) 

 از متأثر شخصی یهاداده به معیارها این و کرده اجرا را

 که زمانی یژهوبه ،اندشدهاعمال شخصی یهاداده شکاف

 قرار غیرمجاز افراد اختیار در عنوانیچهبه شخصی یهاداده

 .رمزنگاری همانند ،گیرندینم

 که کرده انتخا  را مناسبی معیارهای باید گرکنترل(  )

 های-آزادی و حقوق به نسبت جدی خطرات تحقق امکان

 به را،( 1) پاراگراف در شدهعنوان داده، موضوع اشخاص

 .برساند حداقل

 موارد، این در. داشته باشد نامتناسبی تالش به نیاز( ج)

 یا عمومی صورتبه اینکه یجابه داده، شکاف اعالم

 موضوع فرد با مؤثر شکلی به باید باشد، مشابه معیارهای

 .شود برقرار ارتباط داده

 شخص اطالع به را شخصی یهاداده شکاف گرکنترل اگر. 4

 گرفتن نظر در با نظارتی  نهاد ،نرسانده باشد داده موضوع

 یهاداده شکاف وقوع اثر در شدید خطرات ایجاد احتمال

 ،کند رسانی-اطالع به ملزم را گرکنترل تواندیم شخصی،

 .باشد برقرار( 0) پاراگراف در شدهاشاره شرایط کهینمگر ا

1.When the personal data breach is likely to result in 

a high risk to the rights and freedoms of natural 

persons, the controller shall communicate the 

personal data breach to the data subject without 

undue delay. 4.5.2016 L 119/52 Official Journal of 

the European Union EN 

2.The communication to the data subject referred to 

in paragraph 1 of this Article shall describe in clear 

and plain language the nature of the personal data 

breach and contain at least the information and 

measures referred to in points (b), (c) and (d) of 

Article 33(3).  

3.The communication to the data subject referred to 

in paragraph 1 shall not be required if any of the 

following conditions are met:  

(a) the controller has implemented appropriate 

technical and organisational protection measures, and 

those measures were applied to the personal data 

affected by the personal data breach, in particular 

those that render the personal data unintelligible to 

any person who is not authorised to access it, such as 

encryption;  

(b) the controller has taken subsequent measures 

which ensure that the high risk to the rights and 

freedoms of data subjects referred to in paragraph 1 

is no longer likely to materialise;  

(c) it would involve disproportionate effort. In such a 

case, there shall instead be a public communication 

or similar measure whereby the data subjects are 

informed in an equally effective manner.  

4.If the controller has not already communicated the 

personal data breach to the data subject, the 

supervisory authority, having considered the 

likelihood of the personal data breach resulting in a 

high risk, may require it to do so or may decide that 

any of the conditions referred to in paragraph 3 are 

met. 
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 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 Section 3 Data protection impact assessment and قبل هایمشاوره و  داده حفاظت اثر ارزیابی : 3 بخش

prior consultation 

 Article 35 Data protection impact assessment داده حفاظت اثر ارزیابی: 35 ماده

 هاییفناور از استفاده با پردازش از نوعی که یزمان.1

 اهداف و موضوع قلمرو، ماهیت، گرفتن در نظر با جدید،

 هاییآزاد و حقوق برای باال ریسک به منجر پردازش،

 ،پردازش انجام از پیش باید گرکنترل شود، حقیقی اشخاص

 باهدف را شدهبینییشپ پردازشی عملیات اثرات ارزیابی

 یک در. داشته باشد نظر در شخصی، یهاداده حفاظت

  به منجر که مشابه، پردازشی عملیات از یامجموعه ارزیابی

 .گرفت نظر در توانیم ،شوندیم باالیی مشابه هاییسکر

 بعد از داده، حفاظت مأمور یتوصیه به باید گرکنترل. 2

 .کند توجه داده، حفاظت اثرات ارزیابی انجام

 در( 1) پاراگراف در شدهاشاره داده، حفاظت اثر ارزیابی. 0

 :است ضروری زیر موارد

 ی،شخص یهاجنبه یگسترده و سیستماتیک ارزیابی( الف)

 ای خودکار پردازش بر مبتنی که حقیقی اشخاص با مرتبط

 قبال در قانونی اثرات به منجر که تصمیماتی بر مبتنی

 .شود حقیقی اشخاص

 داده خاص هاییبندطبقه از  وسیعی مقیاس پردازش(  )

 با مرتبط شخصی هایداده یا شد، اشاره( 1) 7 یماده در که

 .10 یماده در شدهاشاره کیفری جرائم و هایتمحکوم

 در دسترسقابل عمومی یهاحوزه سیستماتیک نظارت( ج)

 .وسیع مقیاس

 هک پردازشی عملیات انواع از فهرستی باید نظارتی نهاد. 4

 شود، انجام هاآن مورد در باید داده حفاظت اثرات ارزیابی

 ینا باید نظارتی نهاد. برساند عموم اطالع به و کرده منتشر

 .کند ارسال ،68 یماده در شدهاشاره  هیأت به را هافهرست

 ندک تهیه پردازشی عملیات از فهرستی باید نظارتی نهاد. 5

 هاآن در مورد داده حفاظت اثرات ارزیابی به نیازی که

 یماده در شدهاشاره هیأت به باید نیز فهرست این. نیست

 .شود ارسال 68

 یهاپاراگراف در شدهاشاره یهافهرست پذیرش از پیش. 6

 مرتبط پردازشی هاییتفعال شامل هافهرست اگر ،5 و 4

 نظارت یا داده موضوع اشخاص به خدمات و کاال یباعرضه

1.Where a type of processing in particular using new 

technologies, and taking into account the nature, 

scope, context and purposes of the processing, is 

likely to result in a high risk to the rights and 

freedoms of natural persons, the controller shall, 

prior to the processing, carry out an assessment of 

the impact of the envisaged processing operations on 

the protection of personal data. A single assessment 

may address a set of similar processing operations 

that present similar high risks.  

2.The controller shall seek the advice of the data 

protection officer, where designated, when carrying 

out a data protection impact assessment.  

3.A data protection impact assessment referred to in 

paragraph 1 shall in particular be required in the case 

of:  

(a) a systematic and extensive evaluation of personal 

aspects relating to natural persons which is based on 

automated processing, including profiling, and on 

which decisions are based that produce legal effects 

concerning the natural person or similarly 

significantly affect the natural person;  

(b) processing on a large scale of special categories 

of data referred to in Article 9(1), or of personal data 

relating to criminal convictions and offences referred 

to in Article 10; or  

(c) a systematic monitoring of a publicly accessible 

area on a large scale.  

4.The supervisory authority shall establish and make 

public a list of the kind of processing operations 

which are subject to the requirement for a data 

protection impact assessment pursuant to paragraph 

1. The supervisory authority shall communicate 

those lists to the Board referred to in Article 68. 

5.The supervisory authority may also establish and 

make public a list of the kind of processing 

operations for which no data protection impact 

assessment is required. The supervisory authority 

shall communicate those lists to the Board.  

6.Prior to the adoption of the lists referred to in 

paragraphs 4 and 5, the competent supervisory 

authority shall apply the consistency mechanism 

referred to in Article 63 where such lists involve 

processing activities which are related to the offering 

of goods or services to data subjects or to the 

monitoring of their behaviour in several Member 

States, or may substantially affect the free movement 

of personal data within the Union. 4.5.2016 L 119/53 

Official Journal of the European Union EN 

7.The assessment shall contain at least:  
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 زادآ جابجایی بر یا باشد عضو کشور چندین در هاآن رفتار بر

 نظارتی نهاد بگذارد، اثر اروپا اتحادیه داخل شخصی یهاداده

 را 60 یماده در شدهاشاره سازگاری مکانیزم باید مسئول

 .کند اعمال

 :باشد زیر موارد شامل باید ارزیابی. 9

 شدهنیبییشپ پردازشی عملیات سیستماتیک توصیف( الف)

 توسط شده پیگیری حقوقی منافع شامل پردازش، اهداف و

 گرکنترل

 هب نسبت پردازشی عملیات تناسب و ضرورت ارزیابی(  )

 اهداف

 هاییآزاد و حقوق به مربوط هاییسکر ارزیابی( ج)

 ( 1) پاراگراف در مندرج موضوع اشخاص

 شامل ،هایسکر حل برای شدهبینییشپ معیارهای( د)

 تضمین برای امنیتی های مکانیزم و معیارها حفاظت،

 این با سازگاری نمودن ثابت و شخصی یهاداده از حفاظت

 اشخاص قانونی  منافع و حقوق گرفتن نظر در با مقررات

 .موردنظر اشخاص دیگر و موضوع

 یماده در مندرج تأیید، مورد اجرایی کدهای با سازگاری. 8

 در باید مربوطه پردازشگرهای و هاگرکنترل توسط ،40

 ارزیابی باهدف یژهوبه ، پردازشی، عملیات اثرات ارزیابی

 .شود گرفته نظر در داده، حفاظت اثرات

 ای موضوع اشخاص نظرات باید گرکنترل لزوم، صورت در. 7

 نسبت تعصب بدون و پردازش، مورد در را هاآن نمایندگان

 عملیات امنیت یا عمومی و تجاری منافع از حفاظت به

 .کند دریافت پردازشی،

( 1) 6 یماده( د) یا( ج) یبندها پیرو پردازش که یزمان. 10

 قانون در یا  اتحادیه قانون در قانونی اساس دارای و

 مقررات قانون، این باشد، گرکنترل برای عضو کشورهای

 موردبحث عملیات از یامجموعه یا خاص پردازشی عملیات

 عنوانبه داده حفاظت اثرات ارزیابی و کرده مشخص را

 این پذیرش یینهدرزم عمومی اثرات ارزیابی از بخشی

 نباید 9 تا 1 یهاپاراگراف ،شودیم محسو  قانونی مبنای

 را ارزیابی این وجود عضو کشورهای ینکهمگر ا شوند اعمال

 .بدانند ضروری پردازشی هاییتفعال انجام از پیش

 تطابق سنجش برای باید گرکنترل لزوم، صورت در. 11

 زمال ارزیابی و بازبینی داده، حفاظت اثرات ارزیابی با پردازش

 .دهد انجام را

(a) a systematic description of the envisaged 

processing operations and the purposes of the 

processing, including, where applicable, the 

legitimate interest pursued by the controller; 

(b) an assessment of the necessity and 

proportionality of the processing operations in 

relation to the purposes;  

(c) an assessment of the risks to the rights and 

freedoms of data subjects referred to in paragraph 1; 

and  

(d) the measures envisaged to address the risks, 

including safeguards, security measures and 

mechanisms to ensure the protection of personal data 

and to demonstrate compliance with this Regulation 

taking into account the rights and legitimate interests 

of data subjects and other persons concerned. 

8.Compliance with approved codes of conduct 

referred to in Article 40 by the relevant controllers or 

processors shall be taken into due account in 

assessing the impact of the processing operations 

performed by such controllers or processors, in 

particular for the purposes of a data protection 

impact assessment.  

9.Where appropriate, the controller shall seek the 

views of data subjects or their representatives on the 

intended processing, without prejudice to the 

protection of commercial or public interests or the 

security of processing operations.  

10.Where processing pursuant to point (c) or (e) of 

Article 6(1) has a legal basis in Union law or in the 

law of the Member State to which the controller is 

subject, that law regulates the specific processing 

operation or set of operations in question, and a data 

protection impact assessment has already been 

carried out as part of a general impact assessment in 

the context of the adoption of that legal basis, 

paragraphs 1 to 7 shall not apply unless Member 

States deem it to be necessary to carry out such an 

assessment prior to processing activities.  

11.Where necessary, the controller shall carry out a 

review to assess if processing is performed in 

accordance with the data protection impact 

assessment at least when there is a change of the risk 

represented by processing operations. 
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 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 36 ماده

 قبل هایمشاوره

Article 36 Prior consultation 

 ، 05 یماده تحت داده حفاظت اثر ارزیابی کهاین از پیش. 1

 توسط شدهارائه معیارهای نبود در پردازش که دهد نشان

 بسیار ریسک به منجر ریسک، کاهش باهدف گرکنترل

 .کند مشورت نظارتی نهاد با باید گرکنترل شد، خواهد

 شدهاشاره پردازش است معتقد نظارتی نهاد که ییدرجا. 2

 یزمان یژهوبه بود، خواهد مقررات با مغایر( 1) پاراگراف در

 یا اییشناس را هایسکر مناسب طوربه نتوانسته گرکنترل که

 زمان از هفته 8 حداکثر ظرف باید نظارتی نهاد دهد، کاهش

 و، گرکنترل به را خود کتبی توصیه مشاوره، درخواست

 تواندیم و دهد تحویل پردازشگر لزوم، صورت در همچنین

 توجه با. کند استفاده خود قدرت از ،58 یماده بر اساس از

 هفته 6 تا تواندیم دوره این ،موردنظر پردازش پیچیدگی به

 زومل صورت در و گرکنترل باید نظارتی نهاد. شود تمدید نیز

 مرا این دالیل و ساخته باخبر تمدید هرگونه از را پردازشگر

 رایب الزم اطالعات نظارتی نهاد که زمانی تا. کند ارائه نیز را

 تعلیق حالت به تواندیم دوره این کند، دریافت را مشاوره

 .درآید

 ،(1) پاراگراف مطابق نظارتی نهاد با مشاوره هنگام به.  0

 :دهد قرار نظارتی نهاد اختیار در را زیر موارد باید گرکنترل

 هایگرکنترل ،گرکنترل به مربوط هاییتولئمس( الف)

 پردازش در دخیل پردازشگرهای و مشترک

 موردنظر پردازش ابزارهای و اهداف(  )

 و حقوق حفظ برای شدهارائه تضامین و معیارها( ج)

  مقررات مطابق داده،موضوع اشخاص هاییآزاد

 داده حفاظت مأمور تماس جزییات( د)

 یماده در مندرج شدهانجام یداده حفاظت اثر ارزیابی( هي)

05 

 نظارتی نهاد توسط دیگر درخواستی اطالعات هرگونه( و)

 برای پیشنهاد یسازآماده طول در باید عضو کشورهای. 4

 نظارتی معیار یا ملی، پارلمان یرشموردپذ قانونی معیار

 یمشورت نظارتی نهاد با باید قانونی، معیار براین مبتنی

 .داشته باشند پردازش با مرتبط

1.The controller shall consult the supervisory 

authority prior to processing where a data protection 

impact assessment under Article 35 indicates that the 

processing would result in a high risk in the absence 

of measures taken by the controller to mitigate the 

risk.  

2.Where the supervisory authority is of the opinion 

that the intended processing referred to in paragraph 

1 would infringe this Regulation, in particular where 

the controller has insufficiently identified or 

mitigated the risk, the supervisory authority shall, 

within period of up to eight weeks of receipt of the 

request for consultation, provide written advice to the 

controller and, where applicable to the processor, and 

may use any of its powers referred to in Article 58. 

That period may be extended by six weeks, taking 

into account the complexity of the intended 

processing. The supervisory authority shall inform 

the controller and, where applicable, the processor, 

of any such extension within one month of receipt of 

the request for consultation together with the reasons 

for the delay. Those periods may be suspended until 

the supervisory authority has obtained information it 

has requested for the purposes of the consultation. 

3.When consulting the supervisory authority 

pursuant to paragraph 1, the controller shall provide 

the supervisory authority with:  

(a) where applicable, the respective responsibilities 

of the controller, joint controllers and processors 

involved in the processing, in particular for 

processing within a group of undertakings;  

(b) the purposes and means of the intended 

processing;  

(c) the measures and safeguards provided to protect 

the rights and freedoms of data subjects pursuant to 

this Regulation;  

(d) where applicable, the contact details of the data 

protection officer; 4.5.2016 L 119/54 Official Journal 

of the European Union EN 

(e) the data protection impact assessment provided 

for in Article 35; and  

(f) any other information requested by the 

supervisory authority. 

4.Member States shall consult the supervisory 

authority during the preparation of a proposal for a 

legislative measure to be adopted by a national 

parliament, or of a regulatory measure based on such 

a legislative measure, which relates to processing. 

5.Notwithstanding paragraph 1, Member State law 

may require controllers to consult with, and obtain 
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 رگکنترل باید عضو کشورهای قانون ،(1) پاراگراف باوجود. 5

 یا باشند داشته مشورت نظارتی نهاد با که کند ملزم را

 نظارتی نهاد از را پردازش به مربوط پیشین مجوزهای

 هتج در گرکنترل به محوله وظایف کارایی تا کنند دریافت

 حفاظت با مرتبط یهاپردازش یینهدرزم یژهوبه ملی، منافع

 .شود حفظ عمومی، سالمت و اجتماعی

prior authorisation from, the supervisory authority in 

relation to processing by a controller for the 

performance of a task carried out by the controller in 

the public interest, including processing in relation to 

social protection and public health. 

 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 Section 4 Data protection officer داده حفاظت افسر :0 بخش

 Article 37 Designation of the data protection officer داده حفاظت افسر انتصا : 30 ماده

 را داده حفاظت افسر یک باید پردازشگر و گرکنترل.1

 :کنند مشخص زیر شرایط باوجود

 شدهانجام دولتی دستگاه یا نهادیک توسط پردازش( الف)

 یقضای ظرفیت اساس بر که ییهادادگاه یاستثنابه است،

 .کنندیم عمل خود

 شامل پردازشگر یا گرکنترل محوری هاییتفعال(  )

 و قلمرو ماهیت، به توجه با که است پردازشی عملیات

 اصاشخ بر سیستماتیک و مستمر نظارت نیازمند اهدافشان،

 .باشندیم بزرگ مقیاس در داده موضوع

 شامل پردازشگر یا گرکنترل محوری هاییتفعال( ج)

 مندرج داده، خاص هاییبندطبقه از بزرگی مقیاس پردازش

 و هایتمحکوم با مرتبط شخصی یهاداده یا ،7 یماده در

 .هستند ،10 یماده در مندرج کیفری، جرائم

 عنوانبه را نفر یک است ممکن هاشرکت از ایمجموعه. 2

 هر در کهینحوبه کنند، انتخا  هاداده حفاظت افسر

 .باشد دسترسقابل یراحتبه شرکتی

 با است، دولتی نهادیک پردازشگر یا گرکنترل که یزمان. 0

 ادهد حفاظت افسر نفر یک سازمانی، ساختار و ابعاد به توجه

 .شود انتخا  تواندیم دولتی نهاد یا دستگاه چندین برای

 ،(1) پاراگراف در مندرج موارد از غیر مواردی در. 4

 که هادستگاه دیگر و هاسازمان یا پردازشگر یا گرکنترل

 انپردازشگر یا انگرکنترل هاییبندطبقه یکنندهتعیین

 افسر عضو، کشور یا اتحادیه قانون الزام صورت در هستند،

 تواندیم داده حفاظت افسر. کنندیم انتخا  داده حفاظت

1.The controller and the processor shall designate a 

data protection officer in any case where:  

(a) the processing is carried out by a public authority 

or body, except for courts acting in their judicial 

capacity;  

(b) the core activities of the controller or the 

processor consist of processing operations which, by 

virtue of their nature, their scope and/or their 

purposes, require regular and systematic monitoring 

of data subjects on a large scale; or  

(c) the core activities of the controller or the 

processor consist of processing on a large scale of 

special categories of data pursuant to Article 9 and 

personal data relating to criminal convictions and 

offences referred to in Article 10.  

2.A group of undertakings may appoint a single data 

protection officer provided that a data protection 

officer is easily accessible from each establishment. 

3.Where the controller or the processor is a public 

authority or body, a single data protection officer 

may be designated for several such authorities or 

bodies, taking account of their organisational 

structure and size.  

4.In cases other than those referred to in paragraph 1, 

the controller or processor or associations and other 

bodies representing categories of controllers or 

processors may or, where required by Union or 

Member State law shall, designate a data protection 

officer. The data protection officer may act for such 

associations and other bodies representing controllers 

or processors.  

5.The data protection officer shall be designated on 

the basis of professional qualities and, in particular, 

expert knowledge of data protection law and 

practices and the ability to fulfil the tasks referred to 

in Article 39.  
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 کنندگانتعیین عنوانبه هادستگاه و مؤسسات این برای

 .کند کار پردازشگران، یا انگرکنترل

 دانش و یاحرفه کیفیت بر اساس باید داده حفاظت افسر. 5

 الزم های-توانایی و تجار  و داده حفاظت قانون از تخصصی

 .شود انتخا  ،07 یماده در شدهاشاره وظایف انجام برای

 ای گرکنترل کارمندان از یکی باید  داده حفاظت افسر. 6

 ار محوله وظایف خدمت، قرارداد بر اساس یا باشد، پردازشگر

 .دهد انجام

 ظتحفا افسر تماس جزییات باید پردازشگر یا گرکنترل. 9

 .دهد قرار نظارتی نهاد اختیار در را آن و کرده منتشر را داده

6.The data protection officer may be a staff member 

of the controller or processor, or fulfil the tasks on 

the basis of a service contract.  

7.The controller or the processor shall publish the 

contact details of the data protection officer and 

communicate them to the supervisory authority. 

 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 Article 38 Position of the data protection officer داده حفاظت افسر جایگاه :38 ماده

 افسر که دهند اطمینان باید پردازشگر و گرکنترل.1

 مسائل تمامی در هدفمند و مناسب شکلی به داده حفاظت

 .شودیم داده دخالت فردی یهاداده پردازش با مرتبط

 در ،حفاظت داده افسر حامی باید پردازشگر و گرکنترل. 2

 برای الزم منابع و باشد ،07 یدر ماده محوله وظایف اجرای

 عملیات و فردی یهاداده به دسترسی و وظایف انجام

 وی تخصص از و دهد قرار وی اختیار در را پردازش

 .کند محافظت

 سراف که کند حاصل اطمینان باید پردازشگر و گرکنترل. 0

 وظایف انجام به نسبت دستورالعملی هیچ داده حفاظت

 از خود، وظایف انجام در نباید افسر این. کندنمی دریافت

 برکنار کار از یا شدهیمهجر پردازشگر یا گرکنترل سوی

 سطح باالترین به مستقیماً باید داده حفاظت افسر. شود

 .دهد گزارش پردازشگر و گرکنترل مدیریتی

 در و داده حفاظت افسر با توانندیم داده موضوع اشخاص. 4

 و فردی یهاداده پردازش با مرتبط مسائل تمامی با ارتباط

 .باشند تماس در مقررات، این تحت خود هاییآزاد و حقوق

 حفظ با را امنیت و محرمانگی باید داده حفاظت افسر. 5

 .باشد داشته نظر در خود وظایف انجام در کارایی

 انجام نیز را دیگری وظایف تواندیم داده حفاظت افسر. 6

 ینا که کند حاصل اطمینان باید پردازشگر و گرکنترل. دهد

 .شد نخواهد اختالف باعث وظایف

1.The controller and the processor shall ensure that 

the data protection officer is involved, properly and 

in a timely manner, in all issues which relate to the 

protection of personal data. 4.5.2016 L 119/55 
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2.The controller and processor shall support the data 

protection officer in performing the tasks referred to 

in Article 39 by providing resources necessary to 

carry out those tasks and access to personal data and 

processing operations, and to maintain his or her 

expert knowledge.  

3.The controller and processor shall ensure that the 

data protection officer does not receive any 

instructions regarding the exercise of those tasks. He 

or she shall not be dismissed or penalised by the 

controller or the processor for performing his tasks. 

The data protection officer shall directly report to the 

highest management level of the controller or the 

processor.  

4.Data subjects may contact the data protection 

officer with regard to all issues related to processing 

of their personal data and to the exercise of their 

rights under this Regulation.  

5.The data protection officer shall be bound by 

secrecy or confidentiality concerning the 

performance of his or her tasks, in accordance with 

Union or Member State law.  

6.The data protection officer may fulfil other tasks 

and duties. The controller or processor shall ensure 

that any such tasks and duties do not result in a 

conflict of interests. 
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 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 30 ماده

 داده حفاظت افسر وظایف

Article 39 Tasks of the data protection officer 

 :باشد زیر وظایف دارای حداقل باید داده حفاظت افسر. 1

 و پردازشگر یا گرکنترل به توصیه و یرساناطالع( الف)

 ردیگ و مقررات این مطابق را پردازشی تعهدات که کارکنانی

 انجام عضو کشورهای و اتحادیه داده حفاظت مقررات

 .دهندیم

 دیگر همچنین و مقررات، این با سازگاری بر نظارت(  )

 و عضو کشورهای و اتحادیه در داده حفاظت مقررات

 با ارتباط در پردازشگر و گرکنترل هاییاستس همچنین

 ،هایتولئمس تخصیص شامل فردی، یهاداده حفاظت

 و پردازش امور در درگیر کارکنان آموزش و یآگاه یشافزا

 .مربوطه هایحسابرسی

 اثر ارزیابی انجام برای درخواست، برحسب مشاوره انجام( ج)

 .05 یماده پیرو کارایی، بر نظارت و داده حفاظت

 .نظارتی نهاد با همکاری( د)

 در نظارتی نهاد برای تماس ینقطه عنوانبه فعالیت( هي)

 ین،پیش مشاوره بر مشتمل پردازش، با مرتبط مسائل تمامی

 .مدنظر موضوعات تمامی در مشاوره و ،06 یماده در مندرج

 به خود وظایف انجام در باید داده حفاظت افسر. 2

 و قلمرو ماهیت، و پردازش، عملیات به مربوط هاییسکر

 .داشته باشد توجه پردازش اهداف

1.The data protection officer shall have at least the 

following tasks:  

(a) to inform and advise the controller or the 

processor and the employees who carry out 

processing of their obligations pursuant to this 

Regulation and to other Union or Member State data 

protection provisions;  

(b) to monitor compliance with this Regulation, with 

other Union or Member State data protection 

provisions and with the policies of the controller or 

processor in relation to the protection of personal 

data, including the assignment of responsibilities, 

awareness-raising and training of staff involved in 

processing operations, and the related audits;  

(c) to provide advice where requested as regards the 

data protection impact assessment and monitor its 

performance pursuant to Article 35;  

(d) to cooperate with the supervisory authority; 

(e) to act as the contact point for the supervisory 

authority on issues relating to processing, including 

the prior consultation referred to in Article 36, and to 

consult, where appropriate, with regard to any other 

matter.  

2.The data protection officer shall in the performance 

of his or her tasks have due regard to the risk 

associated with processing operations, taking into 

account the nature, scope, context and purposes of 

processing. 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -مچهار فصل

 Section 5 Codes of conduct and certification تصدیق و اجرایی کدهای: 5 بخش

 Article 40 Codes of conduct اجرایی کدهای :07 ماده
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 ااروپ یسیونو کم یئته نظارتی، نهادهای عضو، کشورهای.1

 پردازشی یهابخش خاص هاییژگیو گرفتن در نظر با باید

 بزرگ، و کوچک اقتصادی واحدهای نیازهای و مختلف

 این صحیح انجام برای اجرایی، کدهای طراحی مشوق

 .باشند مقررات

 و گرکنترل عنوانبه که نهادهایی دیگر و مؤسسات. 2

 را اجرایی کدهای توانندیم کنندیم عمل پردازشگر

 مشخص باهدف هاآن یتوسعه و اصالح مسئول یا کردهیهته

 :به مربوط مسائل همانند باشند، مقررات این کاربرد کردن

 عادالنه؛ و شفاف پردازش( الف)

 اتموضوع در گرکنترل توسط شده دنبال قانونی منافع(  )

 خاص؛

 شخصی؛ یهاداده یآورجمع( ج)

 فردی؛ یهاداده یمستعار ساز( د)

 داده؛ موضوع اشخاص و عموم برای شدهفراهم اطالعات( هي)

 موضوع؛ اشخاص حقوق به پایبندی( و)

 هاآن از حفاظت و کودکان برای شدهفراهم اطالعات( ز)

 جلب هاآن نگهداری  مسئول والدین رضایت کهینحوبه

 شود؛

 و 25 و 24 یهاماده در شدهاشاره فرآیندهای و معیارها( ح)

 ؛02 یماده در شدهاشاره پردازش امنیت تضمین معیارهای

 نظارتی نهادهای به فردی یهاداده شکاف یرساناطالع( ط)

 موضوع؛ اشخاص به موارد این ارسال و

 یا ثالث کشورهای  به فردی یهاداده انتقال( ی)

 ؛المللیینب یهاسازمان

 اختالف حل فرآیندهای دیگر و ییقضا یرغ فرآیندهای( ک)

 موضوع اشخاص و هاگرکنترل بین اختالف حل برای

 اشخاص حقوق به نسبت تعصب بدون پردازش، یینهدرزم

 .97 و 99 یماده در مندرج داده موضوع

 این به پردازشگرها و هاگرکنترل پایبندی بر عالوه. 0

 این 5 پاراگراف بر اساس تأییدشده اجرایی کدهای مقررات،

 به توجه با را خود اعتبار که کدهایی همچنین و ماده

 ینکهباوجودا توانندیم ،اندکرده دریافت ماده این 7 پاراگراف

 گرپردازش یا گرکنترل توسط نیستند، 0 یماده مقررات جزو

 انتقال قالب در مناسبی تضامین تا گیرند قرار موردتوجه

 ،المللیینب هایسازمان یا ثالث کشورهای به فردی یهاداده

. شود فراهم ،(2) 46 ماده( هي) بند در مندرج شرایط پیرو

1.The Member States, the supervisory authorities, the 

Board and the Commission shall encourage the 

drawing up of codes of conduct intended to 

contribute to the proper application of this 

Regulation, taking account of the specific features of 

the various processing sectors and the specific needs 

of micro, small and medium-sized enterprises. 

2.Associations and other bodies representing 

categories of controllers or processors may prepare 

codes of conduct, or amend or extend such codes, for 

the purpose of specifying the application of this 

Regulation, such as with regard to: 

(a) fair and transparent processing; 4.5.2016 L 
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(b) the legitimate interests pursued by controllers in 

specific contexts;  

(c) the collection of personal data;  

(d) the pseudonymisation of personal data;  

(e) the information provided to the public and to data 

subjects;  

(f) the exercise of the rights of data subjects;  

(g) the information provided to, and the protection 

of, children, and the manner in which the consent of 

the holders of parental responsibility over children is 

to be obtained;  

(h) the measures and procedures referred to in 

Articles 24 and 25 and the measures to ensure 

security of processing referred to in Article 32;  

(i) the notification of personal data breaches to 

supervisory authorities and the communication of 

such personal data breaches to data subjects;  

(j) the transfer of personal data to third countries or 

international organisations; or  

(k) out-of-court proceedings and other dispute 

resolution procedures for resolving disputes between 

controllers and data subjects with regard to 

processing, without prejudice to the rights of data 

subjects pursuant to Articles 77 and 79.  

3.In addition to adherence by controllers or 

processors subject to this Regulation, codes of 

conduct approved pursuant to paragraph 5 of this 

Article and having general validity pursuant to 

paragraph 9 of this Article may also be adhered to by 

controllers or processors that are not subject to this 

Regulation pursuant to Article 3 in order to provide 

appropriate safeguards within the framework of 

personal data transfers to third countries or 

international organisations under the terms referred 

to in point (e) of Article 46(2). Such controllers or 

processors shall make binding and enforceable 

commitments, via contractual or other legally 

binding instruments, to apply those appropriate 

safeguards including with regard to the rights of data 

subjects. 
4.A code of conduct referred to in paragraph 2 of this 

Article shall contain mechanisms which enable the 

body referred to in Article 41(1) to carry out the 

mandatory monitoring of compliance with its 
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 از را یآورالزام تعهدات باید  پردازشگرها یا کشورها این

 تا کنند تهیه آور،-الزام قانونی و قراردادی ابزارهای طریق

 داده موضوع اشخاص  حقوق مورد در شدهاشاره تضامین

 .شود رعایت

 شامل باید ماده این 2 پاراگراف در شدهعنوان اجرایی کد. 4

( 1) 41 یماده در شدهاشاره دستگاه که باشد هایی مکانیزم

 توسط مقررات، با سازگاری بر نظارت انجام به قادر را

 هیچ کار این در. کند متناظر پردازشگرهای و هاگرکنترل

 نظارتی نهادهای توان و وظایف به نسبت نباید تعصبی

 .باشدداشته  وجود 56 و 55 هایماده در شدهعنوان مربوطه

 این 2 پاراگراف در مندرج یهادستگاه سایر و مؤسسات. 5

 یتوسعه و اصالح یا اجرایی کد  یسازآماده قصد که ماده،

 یا شدهاصالح ،نویسیشپ کد باید دارند، را موجود کد

 اصلح، نظارتی نهاد برای ،55 یماده پیرو را ،شدهتوسعه داده

 کد سازگاری در مورد باید نظارتی نهاد. کنند ارسال

 مقررات این با ،شدهتوسعه داده یا شدهاصالح نویس،پیش

 و مناسب یهاضمانت شدن فراهم صورت در و دهد نظر

 .کند تأیید را هاآن کافی

توسعه  یا شدهاصالح ،نویسیشپ کد تأیید صورت در. 6

 اجرایی کد نبودن مرتبط و ،5 با پاراگراف مطابق ،شدهداده

 نهاد عضو، کشور چندین پردازشی هاییتفعال به موردنظر

 .کند منتشر و ثبت را کد باید نظارتی

 ایهیتفعال به مربوط نویسیشپ اجرایی کد که ییدرجا. 9

 ،صالح نظارتی نهاد باشد،  عضو کشور چندین در پردازشی

 ،نویسیشپ کد تأیید از پیش باید ،55 یماده پیرو

 در شدهعنوان فرآیند طبق ،شدهتوسعه داده یا شدهاصالح

 پیرامون هاآن و دهد ارائه اروپا یئته به را آن ،60 یماده

 در که شرایطی در یا مقررات، با اجرایی کد سازگاری

 مناسبی هایحفاظت ،ذکرشده ماده این( 0) پاراگراف

 .دهند نظر شده،ارائه

 کد که باشد این بر( 9 پاراگراف) اروپا یئته یعقیده اگر. 8

 این با سازگار ،شدهتوسعه داده یا شدهاصالح ،نویسیشپ

 یهاضمانت تواندیم( 0) پاراگراف مطابق یا است مقررات

 ارسال اروپا کمیسیون به را خود نظر کند، فراهم را مناسب

 .کندیم

 یکل اعتبار اجرایی، هایاقدم طریق از تواندیم کمیسیون. 7

 کل در را ،شدهدادهتوسعه  یا شدهاصالح ،نویسیشپ کد

provisions by the controllers or processors which 

undertake to apply it, without prejudice to the tasks 

and powers of supervisory authorities competent 

pursuant to Article 55 or 56. 5.Associations and other 

bodies referred to in paragraph 2 of this Article 

which intend to prepare a code of conduct or to 

amend or extend an existing code shall submit the 

draft code, amendment or extension to the 

supervisory authority which is competent pursuant to 

Article 55. The supervisory authority shall provide 

an opinion on whether the draft code, amendment or 

extension complies with this Regulation and shall 

approve that draft code, amendment or extension if it 

finds that it provides sufficient appropriate 

safeguards.  

6.Where the draft code, or amendment or extension 

is approved in accordance with paragraph 5, and 

where the code of conduct concerned does not relate 

to processing activities in several Member States, the 

supervisory authority shall register and publish the 

code.  

7.Where a draft code of conduct relates to processing 

activities in several Member States, the supervisory 

authority which is competent pursuant to Article 55 

shall, before approving the draft code, amendment or 

extension, submit it in the procedure referred to in 

Article 63 to the Board which shall provide an 

opinion on whether the draft code, amendment or 

extension complies with this Regulation or, in the 

situation referred to in paragraph 3 of this Article, 

provides appropriate safeguards.  

8.Where the opinion referred to in paragraph 7 

confirms that the draft code, amendment or extension 

complies with this Regulation, or, in the situation 

referred to in paragraph 3, provides appropriate 

safeguards, the Board shall submit its opinion to the 

Commission.  

9.The Commission may, by way of implementing 

acts, decide that the approved code of conduct, 

amendment or extension submitted to it pursuant to 

paragraph 8 of this Article have general validity 

within the Union. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination 

procedure set out in Article 93(2). 4.5.2016 L 119/57 
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10.The Commission shall ensure appropriate 

publicity for the approved codes which have been 

decided as having general validity in accordance 

with paragraph 9.  

11.The Board shall collate all approved codes of 

conduct, amendments and extensions in a register 

and shall make them publicly available by way of 

appropriate means. 
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 روند طبق باید اجرایی هایاقدام این. کند تأیید اتحادیه

 .شوند انجام( 2) 70 یماده در شدهمشخص آزمون

 که را تأییدی کدهای شدن عمومی باید کمیسیون. 10

 است، گیرییمتصم( 7) پاراگراف طبق هاآن عمومی اعتبار

 .کند تضمین

 ثبت را ییدشدهتأ اجرایی کدهای تمامی اروپا یئته. 11

 قرار عموم اختیار در مناسب ابزارهای از استفاده با و کرده

 .دهد

 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 05 ماده

 ییدشدهتأ اجرایی کدهای بر نظارت

Article 41 Monitoring of approved codes of conduct 

 لح،اص نظارتی نهاد اختیار و وظایف به نسبت تعصب بدون.1

 اجرایی کد یک سازگاری بر نظارت ،58 و 59 یهاماده طبق

 که شود انجام نهادی توسط تواندیم ،40 یماده پیرو

 کار این انجام برای و داشته کد یینهدرزم کافی تخصص

 .است شدهشناخته معتبر نظارتی، نهاد توسط

 بر نظارت برای زمانی ،(1) پاراگراف در شدهاشاره نهاد. 2

 :که  شودمی شناخته  معتبر اجرایی کد سازگاری

 کد موضوع با ارتباط در را خود استقالل و تخصص( الف)

 .دهد نشان مسئول نظارتی نهاد رضایت کسب برای

 ارزیابی امکان که کند ریزییهپا را فرآیندهایی(  )

 کد، اعمال مجری پردازشگرهای و هاگرکنترل شایستگی

 .شود فراهم مقررات، با سازگاری بر نظارت برای

 بتواند که کند ریزییهپا را ساختارهایی و فرآیندها( ج)

 دک سازییادهپ ینحوه یا کدها نقض به مربوط هاییتشکا

 این و کرده مدیریت را پردازشگر یا گرکنترل توسط

 و عموم اختیار در شفاف طوربه را ساختارها و فرآیندها

 .دهد قرار داده موضوع اشخاص

 وظایف که دهد نشان ،مسئول نظارتی نهاد رضایت برای( د)

 .شودنمی اختالف باعث هایشیتمأمور و

 نهاد اراعتب تأیید برای نویسیشپ معیار باید نظارتی نهاد. 0

 سازگاری، مکانیزم پیرو ماده، این( 1) پاراگراف مطابق را،

 .دهد ارائه اروپا یئته به ،60 یماده در شدهاشاره

1.Without prejudice to the tasks and powers of the 

competent supervisory authority under Articles 57 

and 58, the monitoring of compliance with a code of 

conduct pursuant to Article 40 may be carried out by 

a body which has an appropriate level of expertise in 

relation to the subject-matter of the code and is 

accredited for that purpose by the competent 

supervisory authority.  

2.A body as referred to in paragraph 1 may be 

accredited to monitor compliance with a code of 

conduct where that body has:  

(a) demonstrated its independence and expertise in 

relation to the subject-matter of the code to the 

satisfaction of the competent supervisory authority; 

(b) established procedures which allow it to assess 

the eligibility of controllers and processors 

concerned to apply the code, to monitor their 

compliance with its provisions and to periodically 

review its operation;  

(c) established procedures and structures to handle 

complaints about infringements of the code or the 

manner in which the code has been, or is being, 

implemented by a controller or processor, and to 

make those procedures and structures transparent to 

data subjects and the public; and  

(d) demonstrated to the satisfaction of the competent 

supervisory authority that its tasks and duties do not 

result in a conflict of interests.  

3.The competent supervisory authority shall submit 

the draft criteria for accreditation of a body as 

referred to in paragraph 1 of this Article to the Board 

pursuant to the consistency mechanism referred to in 

Article 63.  

4.Without prejudice to the tasks and powers of the 

competent supervisory authority and the provisions 

of Chapter VIII, a body as referred to in paragraph 1 
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 و نظارتی نهاد توان و وظایف به نسبت تعصب بدون. 4

 ماده، این( 1) پاراگراف در شدهاشاره نهاد ،8 فصل مقررات

 امهنگ به بتواند تا داشته باشد مناسبی یهاضمانت باید

 هایاقدام پردازشگر، یا گرکنترل توسط اجرایی کد نقض

 ازشگر،پرد یا گرکنترل کنار گذاشتن یا تعلیق مانند مناسب

 .دهد انجام را

 این از نهاد تخطی یا شرایط نشدن اجرا در صورت. 5

 در شدهاشاره نهاد اعتبار تأیید باید نظارتی نهاد مقررات،

 .کند لغو را( 1) پاراگراف

 و نهادها توسط شدهانجام پردازش برای ماده این. 6

 .شودینم اعمال  دولتی یهادستگاه

of this Article shall, subject to appropriate 

safeguards, take appropriate action in cases of 

infringement of the code by a controller or processor, 

including suspension or exclusion of the controller or 

processor concerned from the code. It shall inform 

the competent supervisory authority of such actions 

and the reasons for taking them.  

5.The competent supervisory authority shall revoke 

the accreditation of a body as referred to in 

paragraph 1 if the conditions for accreditation are 

not, or are no longer, met or where actions taken by 

the body infringe this Regulation.  

6.This Article shall not apply to processing carried 

out by public authorities and bodies. 

 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 00  ماده

 گواهی

Article 42 Certification 

 کمیسیون و یئته نظارتی، نهادهای عضو، کشورهای.1

 داده حفاظت گواهی های مکانیزم استقرار مشوق باید اروپا،

 سازگاری دادن نشان باهدف ، داده حفاظت عالئم و نشان و

 پردازشگر، و گرکنترل توسط پردازشی عملیات مقررات با

 خاص نیازهای بارهیندرا. باشند اروپا، سطح در یژهوبه

 نظر در باید بزرگ و متوسط کوچک، اقتصادی واحدهای

 .شود گرفته

 ت،مقررا این به پردازشگر و گرکنترل پایبندی بر عالوه. 2

 ،ییدشدهتأ عالئم و نشان داده، حفاظت گواهی های مکانیزم

 نشان باهدف است ممکن ماده، این( 5) پاراگراف اساس بر

 توسط که مناسب حفاظتی هایتضمین وجود دادن

 این. شوند اندازیراه شوند،می ارائه پردازشگر و گرکنترل

 در و نیست 0 یماده در مندرج مقررات به مربوط موارد

 یا ثالث کشورهای به شخصی یهاداده انتقال چارچو 

 قرار(( 2) 46 ماده( و) بند مطابق) المللیینب یهاسازمان

 باید پردازشگرهایی و هاگرکنترل چنین. گیرندینم

 قانونی و قراردادی ابزارهای طریق از را یآورالزام تعهدهای

 داده، موضوع اشخاص حقوق یینهدرزم تا کنند ایجاد

 .دهند ارائه را مناسبی یهاضمانت

 افشف  فرآیند یک  طریق از و بوده داوطلبانه باید گواهی. 0

 .باشد یدسترسقابل

1.The Member States, the supervisory authorities, the 

Board and the Commission shall encourage, in 

particular at Union level, the establishment of data 

protection certification mechanisms and of data 

protection seals and marks, for the purpose of 

demonstrating compliance with this Regulation of 

processing operations by controllers and processors. 

The specific needs of micro, small and medium-sized 

enterprises shall be taken into account. 4.5.2016 L 
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2.In addition to adherence by controllers or 

processors subject to this Regulation, data protection 

certification mechanisms, seals or marks approved 

pursuant to paragraph 5 of this Article may be 

established for the purpose of demonstrating the 

existence of appropriate safeguards provided by 

controllers or processors that are not subject to this 

Regulation pursuant to Article 3 within the 

framework of personal data transfers to third 

countries or international organisations under the 

terms referred to in point (f) of Article 46(2). Such 

controllers or processors shall make binding and 

enforceable commitments, via contractual or other 

legally binding instruments, to apply those 

appropriate safeguards, including with regard to the 

rights of data subjects.  

3.The certification shall be voluntary and available 

via a process that is transparent.  

4.A certification pursuant to this Article does not 

reduce the responsibility of the controller or the 

processor for compliance with this Regulation and is 

without prejudice to the tasks and powers of the 
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 مسؤولیت کاهش باعث ماده، این در شدهاشاره گواهی. 4

 و دهنش مقررات این با سازگاری برای پردازشگر یا گرکنترل

 لحاص نظارتی نهادهای توان و وظایف به نسبت تعصبی هیچ

 .داشت نخواهد وجود 56 و 55 هایماده در شدهاشاره

 نهادهای توسط باید ماده، این با منطبق گواهی. 5

 نهاد توسط یا 40 یماده در مندرج گواهی، یدهندهارائه

 ی،نظارت نهاد توسط ییدشدهتأ معیارهای بر اساس و نظارتی

 ،60 یماده طبق اروپا یئته توسط یا( 0) 58 یماده طبق

 د،شو تأیید یئته توسط ضوابط این که زمانی. شود صادر

 نشان عنوان تحت مشترک، گواهی به دستیابی به منجر

 .شد خواهد  اروپا داده حفاظت

 مکانیزم در را خود پردازش که پردازشگری یا گرکنترل. 6

 به دسترسی و اطالعات تمامی باید ،کندیم ثبت گواهی

 در را گواهی فرآیند اجرای برای الزم پردازشی هاییتفعال

 نهاد امکان صورت در یا 40 یماده بر منطبق نهاد اختیار

 .دهد قرار ،مسئول نظارتی

 گرکنترل برای سال سه مدت ظرف حداکثر باید گواهی. 9

 یدوره برای شرایط همان تحت یا ،صادرشده پردازشگر یا

 الزامات که فرض این با البته شود، صادر مجدداً جدید

 گواهی به دیگر که یزمان. اندشدهگرفته در نظر مربوطه

 یماده در شدهاشاره گواهی، نهادهای توسط نباشد، نیازی

 .است حذفقابل مسئول نظارتی نهاد یا ،40

 و هانشان و گواهی های مکانیزم تمامی باید اروپا یئته. 8

 شکل به و کرده یآورجمع یکجا را داده حفاظت عالئم

 .کند منتشر عمومی

supervisory authorities which are competent pursuant 

to Article 55 or 56.  

5.A certification pursuant to this Article shall be 

issued by the certification bodies referred to in 

Article 43 or by the competent supervisory authority, 

on the basis of criteria approved by that competent 

supervisory authority pursuant to Article 58(3) or by 

the Board pursuant to Article 63. Where the criteria 

are approved by the Board, this may result in a 

common certification, the European Data Protection 

Seal. 

6.The controller or processor which submits its 

processing to the certification mechanism shall 

provide the certification body referred to in Article 

43, or where applicable, the competent supervisory 

authority, with all information and access to its 

processing activities which are necessary to conduct 

the certification procedure.  

7.Certification shall be issued to a controller or 

processor for a maximum period of three years and 

may be renewed, under the same conditions, 

provided that the relevant requirements continue to 

be met. Certification shall be withdrawn, as 

applicable, by the certification bodies referred to in 

Article 43 or by the competent supervisory authority 

where the requirements for the certification are not or 

are no longer met.  

8.The Board shall collate all certification 

mechanisms and data protection seals and marks in a 

register and shall make them publicly available by 

any appropriate means. 

 

 

 

 

 CHAPTER IV Controller and processor پردازشگر و گرکنترل -چهارم فصل

 03 ماده

 گواهی نهادهای

Article 43 Certification bodies 
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 نظارتی نهادهای توان و وظایف به نسبت تعصب بدون.1

 در که نظارتی نهادهای ،58 و  59هایماده  طبق ،مسئول

 ،درادارن تخصص از قبولی قابل سطح داده حفاظت با ارتباط

 انتو دریافت جهت در نظارتی نهاد ساختن مطلع از بعد باید

 یا صادر را جدید گواهی ،(2) 58 ماده( ح) بند طبق الزم

 این که دهند اطمینان باید عضو کشورهای. کنند تمدید

 اعتبار کسب زیر موارد از یکی توسط گواهی نهادهای

 :اندکرده

(a )این یشایسته 56 یا 55 یماده طبق  که نظارتی نهاد 

 .است امر

(b )مقررات با مطابق  ملی اعتبار تأیید نهاد (EC )شماره 

-EN بر منطبق و اروپا شورای و پارلمان 965/2008

ISO/IEC 17065/2012 توسط مقررشده اضافی الزامات و 

 .56 یا 55 یماده اساس بر مسئول نظارتی نهاد

 تنها باید ،(1) پاراگراف در شدهاشاره گواهی نهادهای. 2

 :که شوند شناخته معتبر پاراگراف این طبق زمانی

 موضوع با ارتباط در را خود تخصص و استقالل( الف)

 .دهند نشان نظارتی نهاد رضایت جلب برای گواهی،

 ییدشدهتأ و( 5) 42 یماده در شدهاشاره ضوابط به(  )

 اروپا یئته یا 56 یا 55 یماده طبق نظارتی نهاد توسط

 .باشند  متعهد 60 یماده طبق

 حذف و یادوره بازبینی صدور، برای را فرآیندهایی( ج)

 .کند بینییشپ داده، حفاظت عالئم و هانشان و گواهی

 مربوط شکایات مدیریت برای را ساختارهایی و فرآیندها( د)

 و گرکنترل توسط گواهی اجرای ینحوه یا گواهی نقض به

 اختیار در شفاف صورتبه و کرده ریزییهپا پردازشگر

 .دهند قرار  عموم و داده موضوع اشخاص

 وظایف که دهند نشان نظارتی نهاد  رضایت جلب برای( هي)

 .شودینم اختالف ایجاد باعث هاآن هاییتمسئول و

 در طور کههمان گواهی، نهادهای  یاعتبار ده. 0

 بر باید است شدهاشاره ماده این( 2) و( 1) یهاپاراگراف

 رب شایسته نظارتی نهاد توسط ییدشدهتأ ضوابط اساس

 یماده بر مطابق) اروپا یئته یا 56 و 55 هایماده اساس

 پاراگراف(  )بند طبق یاعتبار ده مورد در. شود انجام( 60

 مقررات در شدهبینییشپ الزامات مکمل ماده، این( 1)

(EC )یکنندهتوصیف فنی قواعد و 965/2008 شماره 

 .باشند گواهی نهادهای روندهای و هاروش

1.Without prejudice to the tasks and powers of the 

competent supervisory authority under Articles 57 

and 58, certification bodies which have an 

appropriate level of expertise in relation to data 

protection shall, after informing the supervisory 

authority in order to allow it to exercise its powers 

pursuant to point (h) of Article 58(2) where 

necessary, issue and renew certification. Member 

States shall ensure that those certification bodies are 

accredited by one or both of the following: (a) the 

supervisory authority which is competent pursuant to 

Article 55 or 56; (b) the national accreditation body 

named in accordance with Regulation (EC) No 

765/2008 of the European Parliament and of the 

Council (1) in accordance with EN-ISO/IEC 

17065/2012 and with the additional requirements 

established by the supervisory authority which is 

competent pursuant to Article 55 or 56. 

2.Certification bodies referred to in paragraph 1 shall 

be accredited in accordance with that paragraph only 

where they have:  

(a) demonstrated their independence and expertise in 

relation to the subject-matter of the certification to 

the satisfaction of the competent supervisory 

authority; 

(b) undertaken to respect the criteria referred to in 

Article 42(5) and approved by the supervisory 

authority which is competent pursuant to Article 55 

or 56 or by the Board pursuant to Article 63;  

(c) established procedures for the issuing, periodic 

review and withdrawal of data protection 

certification, seals and marks;  

(d) established procedures and structures to handle 

complaints about infringements of the certification or 

the manner in which the certification has been, or is 

being, implemented by the controller or processor, 

and to make those procedures and structures 

transparent to data subjects and the public; and  

(e) demonstrated, to the satisfaction of the competent 

supervisory authority, that their tasks and duties do 

not result in a conflict of interests.  

3.The accreditation of certification bodies as referred 

to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall take 

place on the basis of criteria approved by the 

supervisory authority which is competent pursuant to 

Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 

63. In the case of accreditation pursuant to point (b) 

of paragraph 1 of this Article, those requirements 

shall complement those envisaged in Regulation 

(EC) No 765/2008 and the technical rules that 

describe the methods and procedures of the 

certification bodies.  

4.The certification bodies referred to in paragraph 1 

shall be responsible for the proper assessment 

leading to the certification or the withdrawal of such 

certification without prejudice to the responsibility of 

the controller or processor for compliance with this 

Regulation. The accreditation shall be issued for a 
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 بدون باید ،(1) پاراگراف در شدهاشاره گواهی نهادهای. 4

 رایب پردازشگر یا گرکنترل مسؤولیت به نسبت تعصب

 به منجر صحیح، ارزیابی مسئول مقررات، این با سازگاری

 برای باید اعتبار اعطای. باشند آن حذف یا گواهی صدور

 گواهی صدور شرایط همان بر اساس و باشد سال 5 حداکثر

 .باشد تمدید قابل اولیه

 دالیل باید ،(1) پاراگراف در شدهاشاره گواهی نهادهای. 5

 ولمسئ نظارتی نهاد به را تصدیق گرفتن پس باز یا اعطاء

 .کنند اعالم

 ضوابط و ماده این( 0) پاراگراف در شدهعنوان یازهاین. 6

 باشد دسترسقابل یراحتبه باید( 5) 42 یماده در شدهیانب

 نهادهای. گیرند قرار عموم اختیار در نظارتی نهاد توسط و

 وپاار یئته به را ضوابط و الزامات این باید همچنین نظارتی

 و گواهی های مکانیزم تمامی باید یئته. کنند ارسال

 با و کرده ثبت هم کنار در را داده حفاظت یهانشان

 .دهد قرار عموم اختیار در مناسب ابزاری از استفاده

اعتبار  یا نظارتی نهاد ،8 فصل به نسبت تعصب بدون. 9

 یا اعتبار، شرایط نبودن برقرار هنگام به باید ملی یده

 باشد، مقررات این با مغایر گواهی نهاد اقدام کهیهنگام

 را ماده این( 1) پاراگراف طبق گواهی نهاد به یاعتبار ده

 .کند لغو

 زمال هااقدام تا باشد داشته را یاراخت این باید کمیسیون.  8

 در الزامات کردن مشخص باهدف ،72 یماده بر مطابق را

 ه،داد حفاظت گواهی های مکانیزم به مربوط ،شدهنظر گرفته

 .دهد انجام ،(1) 42 یماده در مندرج

 وضع برای الزم اجرایی هایاقدام تواندیم کمیسیون. 7

 اهنشان و گواهی های مکانیزم به مربوط فنی استانداردهای

 این شناسایی و ارتقا های مکانیزم و داده حفاظت عالئم و

 این. دهد انجام را گواهی عالئم  و هانشان و ها مکانیزم

( 2) 70 یماده در شدهاشاره آزمون روند طبق باید هااقدام

 .باشند

maximum period of five years and may be renewed 

on the same conditions provided that the certification 

body meets the requirements set out in this Article. 

5.The certification bodies referred to in paragraph 1 

shall provide the competent supervisory authorities 

with the reasons for granting or withdrawing the 

requested certification.  

6.The requirements referred to in paragraph 3 of this 

Article and the criteria referred to in Article 42(5) 

shall be made public by the supervisory authority in 

an easily accessible form. The supervisory 

authorities shall also transmit those requirements and 

criteria to the Board. The Board shall collate all 

certification mechanisms and data protection seals in 

a register and shall make them publicly available by 

any appropriate means.  

7.Without prejudice to Chapter VIII, the competent 

supervisory authority or the national accreditation 

body shall revoke an accreditation of a certification 

body pursuant to paragraph 1 of this Article where 

the conditions for the accreditation are not, or are no 

longer, met or where actions taken by a certification 

body infringe this Regulation.  

8.The Commission shall be empowered to adopt 

delegated acts in accordance with Article 92 for the 

purpose of specifying the requirements to be taken 

into account for the data protection certification 

mechanisms referred to in Article 42(1).  

9.The Commission may adopt implementing acts 

laying down technical standards for certification 

mechanisms and data protection seals and marks, and 

mechanisms to promote and recognise those 

certification mechanisms, seals and marks. Those 

implementing acts shall be adopted in accordance 

with the examination procedure referred to in Article 

93(2). 
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 الملليهای بینهای شخصي به كشورهای ثالث یا سازمانانتقال داده -پنجمفصل 
 ای ثالث کشورهای به شخصی یهاداده انتقال -پنجم فصل

 المللیینب یهاسازمان

CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 Article 44 General principle for transfers انتقال کلی اصول:  00 ماده

 یا پردازش در حال شخصی یهاداده انتقال هرگونه

-بین سازمان یا ثالث کشور به انتقال از بعد که ییهاداده

 تحت که شود انجام زمانی باید شد، خواهند پردازش المللی

 گرکنترل و پردازشگر توسط و باشد، مقررات این دیگر مفاد

 هایداده انتقال ازجمله شود، فصل این ضوابط با سازگار

 ثثال کشور به المللیبین سازمان یا ثالث کشور از فردی

 فصل این مفاد تمامی. دیگر المللیینب سازمان و دیگر

 توسط که حقیقی اشخاص حفاظت سطح تضمین منظوربه

 .روندنمی تحلیل شوند،می ینتضم مقررات این

Any transfer of personal data which are undergoing 

processing or are intended for processing after 

transfer to a third country or to an international 

organisation shall take place only if, subject to the 

other provisions of this Regulation, the conditions 

laid down in this Chapter are complied with by the 

controller and processor, including for onward 

transfers of personal data from the third country or 

an international organisation to another third country 

or to another international organisation. All 

provisions in this Chapter shall be applied in order to 

ensure that the level of protection of natural persons 

guaranteed by this Regulation is not undermined 

 

 ای ثالث کشورهای به شخصی یهاداده انتقال -پنجم فصل

 المللیینب یهاسازمان

CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 05 ماده

 شایسته تصمیم یک اساس بر انتقال

Article 45 Transfers on the basis of an adequacy 

decision 

 سازمان یک یا ثالث کشور به شخصی هایداده انتقال.1

 یناناطم کمیسیون که شود انجام زمانی تواندیم المللیینب

 کشور درون ییهابخش و بخش یا ثالث، کشور کند حاصل

 از قبولی قابل سطح دارای المللیینب سازمان یا ثالث،

 یخاص مجوز نیازمند نباید  انتقالی چنین. هستند حفاظت

 .باشد

 ایدب کمیسیون  ،شودیم ارزیابی حفاظت سطح که یزمان. 2

 :باشد داشته نظر در را زیر عناصر

 هاییآزاد و بشر حقوق خصوص در قانون، نقش( الف)

 در هم و عمومی بخش در هم مرتبط یهاقانون بنیادی،

 دفاع، عمومی، امنیت به توجه ازجمله خصوصی، بخش

 هب دولتی نهادهای دسترسی و کیفری قانون و ملی امنیت

 حفاظت قواعد قوانین، این اجرای همچنین فردی، یهاداده

 قواعد ازجمله امنیتی، معیارهای و یاحرفه قواعد داده،

 هایسازمان یا ثالث کشور به فردی یهاداده انتقال

1.A transfer of personal data to a third country or an 

international organisation may take place where the 

Commission has decided that the third country, a 

territory or one or more specified sectors within that 

third country, or the international organisation in 

question ensures an adequate level of protection. 

Such a transfer shall not require any specific 

authorisation.  

2.When assessing the adequacy of the level of 

protection, the Commission shall, in particular, take 

account of the following elements:  

(a) the rule of law, respect for human rights and 

fundamental freedoms, relevant legislation, both 

general and sectoral, including concerning public 

security, defence, national security and criminal law 

and the access of public authorities to personal data, 

as well as the implementation of such legislation, 

data protection rules, professional rules and security 

measures, including rules for the onward transfer of 

personal data to another third country or international 

organisation which are complied with in that country 

or international organisation, case-law, as well as 

effective and enforceable data subject rights and 

effective administrative and judicial redress for the 
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 حقوق همچنین ،شدهبینییشپ قانون دیگر، المللیینب

 قضایی و اداری خسارت جبران و اجراقابل و مؤثر هایداده

 هاآن شخصی هایداده که ، داده موضع اشخاص برای مؤثر

 .است یافتهانتقال

 نظارتی نهاد چندین یا یک اثربخش کارکرد و وجود(  ) 

 اب سازگاری تضمین مسؤولیت با ثالث، کشور در مستقل

 شایسته قانونی اعمال اختیارهای شامل داده، حفاظت قواعد

 و هاآن حقوق سنجیدن برای موضوع اشخاص ارزیابی برای

 .عضو کشورهای نظارتی نهادهای با همکاری برای

 مللیالینب سازمان یا ثالث کشور که المللیینب تعهدات( ج)

 از ناشی تعهدات دیگر یا است، آن به ورود درصدد

 شرکت همچنین و قانونی آورالزام ابزارهای یا هایونکنوانس

 با ارتباط در یژهوبه محلی، یا چندجانبه هاییستمس در

 .شخصی یهاداده حفاظت

 واندتیم حفاظت، سطح کفایت ارزیابی از بعد کمیسیون،. 0

 ییهابخش یا ثالث، کشور که بگیرد تصمیم سازنده، اقدام با

 از ایشایسته سطح ،المللیینب سازمان یا کشور، این داخل

. داراست ماده، این( 2) پاراگراف چارچو  در را حفاظت

 که ،چهار سال هر در حداقل ،یادوره بازبینی مکانیزم برای

 لیالملینب سازمان و ثالث کشور در هایشرفتپ تمامی شامل

 اقدام. شود گرفته در نظر  اجرایی اقدام باید نیز است،

 یا نهاد و کرده مشخص را یامنطقه کاربرد باید اجرایی

 این( 2) پاراگراف(  ) بند در شدهاشاره نظارتی نهادهای

 روند با مطابق باید اجرایی اقدام. کند شناسایی را ماده

 .شود گرفته کار به( 2) 70 ماده در شدهاشاره آزمون

 کشور در گرفته صورت هاییشرفتپ باید، کمیسیون. 4

 تصمیمات کارکرد بر که را المللیینب یهاسازمان و ثالث

 تصمیمات و ماده، این( 0) پاراگراف طبق ،شدهیرفتهپذ

 ،EC/75/46 رهنمود( 6) 25 یماده اساس بر ،شدهیرفتهپذ

 .کند دنبال را است، اثرگذار

 فاش دسترسقابل اطالعات که ییدرجا باید، کمیسیون. 5

 یا آن از مشخصی یهابخش با ثالث کشور و ،شودیم

 را تحفاظ قبولقابل سطح یستندقادر ن المللیینب سازمان

 هنگام به یژهوبه کنند، تأمین ماده این( 2) پاراگراف طبق

 که میزان هر به ماده، این( 0) پاراگراف در شدهاشاره بازبینی

 این( 0) پاراگراف به مربوط شدهگرفته تصمیمات باشد، الزم

 تعلیق حالت به الزم، اجرایی هایاقدام از استفاده با را، ماده

data subjects whose personal data are being 

transferred; 

(b) the existence and effective functioning of one or 

more independent supervisory authorities in the third 

country or to which an international organisation is 

subject, with responsibility for ensuring and 

enforcing compliance with the data protection rules, 

including adequate enforcement powers, for assisting 

and advising the data subjects in exercising their 

rights and for cooperation with the supervisory 

authorities of the Member States; and  

(c) the international commitments the third country 

or international organisation concerned has entered 

into, or other obligations arising from legally binding 

conventions or instruments as well as from its 

participation in multilateral or regional systems, in 

particular in relation to the protection of personal 

data. 

3.The Commission, after assessing the adequacy of 

the level of protection, may decide, by means of 

implementing act, that a third country, a territory or 

one or more specified sectors within a third country, 

or an international organisation ensures an adequate 

level of protection within the meaning of paragraph 2 

of this Article. The implementing act shall provide 

for a mechanism for a periodic review, at least every 

four years, which shall take into account all relevant 

developments in the third country or international 

organisation. The implementing act shall specify its 

territorial and sectoral application and, where 

applicable, identify the supervisory authority or 

authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of 

this Article. The implementing act shall be adopted 

in accordance with the examination procedure 

referred to in Article 93(2).  

4.The Commission shall, on an ongoing basis, 

monitor developments in third countries and 

international organisations that could affect the 

functioning of decisions adopted pursuant to 

paragraph 3 of this Article and decisions adopted on 

the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC. 

5.The Commission shall, where available 

information reveals, in particular following the 

review referred to in paragraph 3 of this Article, that 

a third country, a territory or one or more specified 

sectors within a third country, or an international 

organisation no longer ensures an adequate level of 

protection within the meaning of paragraph 2 of this 

Article, to the extent necessary, repeal, amend or 

suspend the decision referred to in paragraph 3 of 

this Article by means of implementing acts without 

retro-active effect. Those implementing acts shall be 

adopted in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 93(2). 

On duly justified imperative grounds of urgency, the 

Commission shall adopt immediately applicable 

implementing acts in accordance with the procedure 

referred to in Article 93(3).  
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 رب منطبق باید اجرایی هایاقدام این. کند اصالح یا درآورده

 .باشد( 2) 70 یماده در شدهاشاره آزمون روند

 هایاقدام بالفاصله باید کمیسیون اضطراری، هاییتوضع در

 یماده در شدهاشاره روند بر مطابق را یاعمالقابل اجرایی

 .کند اتخاذ( 0) 70

 ریگییمتصم شرایط بهبود به نگاه با باید کمیسیون. 6

 یهاسازمان یا ثالث کشور با ،(5) پاراگراف به مربوط

 .باشد داشته مشورت المللیینب

 تعصب بدون ماده، این( 5) پاراگراف به مربوط تصمیم. 9

 یهابخش ثالث، کشور به شخصی یهاداده انتقال به نسبت

 موردنظر المللیینب یهاسازمان یا ثالث، کشور درون خاص

 .شودیم گرفته ،47 و 46 یهاماده در

 صخا مناطق ثالث، کشورهای از فهرستی باید کمیسیون. 8

 تشخیص که را المللیبین یهاسازمان و ثالث کشور درون

 د،نیستن یا هستند حفاظت  از قبولی قابل سطح دارای داده

 منتشر خود یتساو  و اروپا یاتحادیه رسمی  یمجله در

 .کند

 یماده اساس بر کمیسیون توسط اتخاذشده تصمیمات. 7

 جایگزینی اصالح، زمان تا باید EC/75/46 رهنمود( 6) 25

( 5) یا( 0) پاراگراف طبق کمیسیون، تصمیم توسط لغو یا

 .شود اجرا ماده، این

6.The Commission shall enter into consultations with 

the third country or international organisation with a 

view to remedying the situation giving rise to the 

decision made pursuant to paragraph 5.  

7.A decision pursuant to paragraph 5 of this Article 

is without prejudice to transfers of personal data to 

the third country, a territory or one or more specified 

sectors within that third country, or the international 

organisation in question pursuant to Articles 46 to 

49.  

8.The Commission shall publish in the Official 

Journal of the European Union and on its website a 

list of the third countries, territories and specified 

sectors within a third country and international 

organisations for which it has decided that an 

adequate level of protection is or is no longer 

ensured. 4.5.2016 L 119/61 Official Journal of the 

European Union EN 

9.Decisions adopted by the Commission on the basis 

of Article 25(6) of Directive 95/46/EC shall remain 

in force until amended, replaced or repealed by a 

Commission Decision adopted in accordance with 

paragraph 3 or 5 of this Article. 

 

 ای ثالث کشورهای به شخصی هایداده انتقال -پنجم فصل

 المللیینب یهاسازمان

CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 06 ماده

 مناسب یهاحفاظت تحت انتقال

Article 46 Transfers subject to appropriate 

safeguards 

 گرکنترل ،(0) 45 یماده بر اساس گیریتصمیم فقدان در.1

  هایداده انتقال به اقدام توانندمی زمانی تنها پردازشگر یا

 که کنند المللیینب  سازمان یا ثالث کشور به فردی

 موضوعی حقوق شرایط و نمایند مهیا را مناسب یهاحفاظت

 موضوع شخص برای اثربخش قانونی یهاحلراه و اجراقابل

 . باشد فراهم داده

 تواندیم( 1) پاراگراف در شدهاشاره مناسب هایحفاظت. 2

 طرق از و نظارتی نهاد سوی از مجوزی هرگونه به نیاز بدون

 :شود فراهم زیر

1.In the absence of a decision pursuant to Article 

45(3), a controller or processor may transfer personal 

data to a third country or an international 

organisation only if the controller or processor has 

provided appropriate safeguards, and on condition 

that enforceable data subject rights and effective 

legal remedies for data subjects are available.  

2.The appropriate safeguards referred to in paragraph 

1 may be provided for, without requiring any specific 

authorisation from a supervisory authority, by:  

(a) a legally binding and enforceable instrument 

between public authorities or bodies;  

(b) binding corporate rules in accordance with 

Article 47;  
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 و نهادها بین اجراقابل و آورالزام قانونی ابزار( الف) 

 دولتی؛ یهادستگاه

 ؛49 یماده با مطابق آورالزام مشارکتی قواعد(  )

 توسط شدهپذیرفته داده، از حفاظت استاندارد مقررات( ج)

 ؛(2) 70 یماده در شدهبررسی روش با مطابق کمیسیون

 توسط شدهپذیرفته ،از داده حفاظت استاندارد مقررات( د)

 70 یماده در شدهبررسی روش با مطابق که ینهاد نظارت

 ؛اندقرارگرفته تأیید مورد کمیسیون توسط( 2)

 همراه به 40یماده مطابق تأییدشده اجرایی کد( هي)

 در پردازشگر یا گرکنترل یاجراقابل و آورالزام تعهدات

 ازجمله مناسب، یهاحفاظت اعمال منظوربه ثالث کشور

 یا داده؛ موضوع شخص حقوق به احترام

 همراه به 42 یماده مطابق تأییدشده گواهی مکانیزم( و)

 ورکش در پردازشگر و گرکنترل یاجراقابل و آورالزام تعهدات

 به احترام ازجمله مناسب، یهاحفاظت اعمال برای ثالث

 داده؛ موضوع شخص حقوق

 مناسب یهاحفاظت مجاز، نظارتی نهاد اختیار به توجه با. 0

 :شود ارائه زیر شرایط در تواندیم( 1) پاراگراف در شدهاشاره

 ،گرکنترل و پردازشگر یا گرکنترل بین قرارداد( الف)

 ثالث کشور در فردی هایداده یکنندهیافتدر یا پردازشگر

 یا ؛المللیینب یهاسازمان یا

 یا دولتی مقامات بین اداری هایتوافق در که مقرراتی(  ) 

 شخص اثربخش و اجراقابل حقوق حاوی و دارد وجود نهادها

 .است داده موضوع

 یماده در مندرج سازگاری مکانیزم از باید نظارتی نهاد. 4

 استفاده ماده این( 0) پاراگراف در شدهاشاره موارد در 60

 .کند

 بر نظارتی نهاد یا عضو کشور یک توسط مجوز کسب. 5

 لزوم، صورت در هيج،/75/46 رهنمود( 2) 26 یماده اساس

 نظارتی نهاد توسط لغو یا جایگزینی اصالح، زمان تا باید

 یونکمیس توسط شدهتصویب تصمیمات. بماند باقی معتبر

 صورت در هيج،/75/46 رهنمود( 4) 26 یماده اساس بر

 تصمیم توسط لغو یا جایگزینی اصالح، زمان تا لزوم،

  باقی معتبر باید ماده، این( 2) پاراگراف بر مبتنی کمیسیون

 .بماند

(c) standard data protection clauses adopted by the 

Commission in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 93(2);  

(d) standard data protection clauses adopted by a 

supervisory authority and approved by the 

Commission pursuant to the examination procedure 

referred to in Article 93(2);  

(e) an approved code of conduct pursuant to Article 

40 together with binding and enforceable 

commitments of the controller or processor in the 

third country to apply the appropriate safeguards, 

including as regards data subjects' rights; or  

(f) an approved certification mechanism pursuant to 

Article 42 together with binding and enforceable 

commitments of the controller or processor in the 

third country to apply the appropriate safeguards, 

including as regards data subjects' rights.  

3.Subject to the authorisation from the competent 

supervisory authority, the appropriate safeguards 

referred to in paragraph 1 may also be provided for, 

in particular, by:  

(a) contractual clauses between the controller or 

processor and the controller, processor or the 

recipient of the personal data in the third country or 

international organisation; or  

(b) provisions to be inserted into administrative 

arrangements between public authorities or bodies 

which include enforceable and effective data subject 

rights.  

4.The supervisory authority shall apply the 

consistency mechanism referred to in Article 63 in 

the cases referred to in paragraph 3 of this Article. 

5.Authorisations by a Member State or supervisory 

authority on the basis of Article 26(2) of Directive 

95/46/EC shall remain valid until amended, replaced 

or repealed, if necessary, by that supervisory 

authority. Decisions adopted by the Commission on 

the basis of Article 26(4) of Directive 95/46/EC shall 

remain in force until amended, replaced or repealed, 

if necessary, by a Commission Decision adopted in 

accordance with paragraph 2 of this Article. 
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 ای ثالث کشورهای به شخصی هایداده انتقال -پنجم فصل

 المللیینب یهاسازمان

CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 00 ماده

 آورالزام مشارکتی قواعد

Article 47 Binding corporate rules 

 بقمطا را آورالزام مشارکتی قواعد باید مسئول نظارتی نهاد.1

 این کند، تأیید 60 یماده در شدهوضع سازگاری مکانیزم

 :هستند زیر مشخصات دارای قواعد

 هر توسط و شود، اعمال و بوده آورالزام قانونی ازنظر( الف)

 از گروهی یا ها،شرکت در گروه متعهد اعضای از یک

 ،مشترک اقتصادی فعالیت یک در درگیر اقتصادی واحدهای

 شود؛ اجرا کارکنانشان ازجمله

 موضوع اشخاص به مربوط یاجراقابل حقوق صراحتبه(  ) 

 اعطا ،هاآن فردی  هایداده پردازش با ارتباط در را داده

 و ؛کندیم

 .کندیم تکمیل را( 2) پاراگراف در شدهاشاره  یازهاین( ج)

 ،(1) پاراگراف در شدهاشاره ،آورالزام مشارکتی قواعد در. 2

 :باشد مشخص زیر موارد باید

 یا ،هاشرکت از گروهی تماس جزییات و ساختار( الف)

 اقتصادی فعالیت در دخیل اقتصادی واحدهای از گروهی

 ؛هاآن اعضای از هرکدام و مشترک

 ازجمله داده، یهاانتقال از یامجموعه یا انتقال(  )

 نوع آن، اهداف و پردازش نوع فردی، هایداده بندیطبقه

 یشناسای و اندقرارگرفته تأثیر تحت که دادهموضوع اشخاص

 ؛موردنظر ثالث کشورهای یا کشور

 خارجی چه و داخلی چه ،هاآن قانونی آورالزام ماهیت( ج)

 اهداف محدودیت کلی، هایداده حفاظت اصول کاربرد( د)

 سازی-ذخیره زمانی یهادوره داده، ساختن حداقل خاص،

 و طراحی از استفاده با داده حفاظت داده، کیفیت محدود،

 پردازش پردازش، برای قانونی مبنای ،فرضیشپ صورتبه

 امنیت تضمین معیارهای فردی، هایداده خاص بندیطبقه

 دقواع تحت که یینهادها به انتقال به مربوط یازهاین و داده،

 ندارند؛ قرار آورالزام مشارکتی

 ابزار و پردازش به مربوط داده موضوع شخص حقوق( هي)

 تصمیمات پذیرش عدم  حقِ ازجمله حقوق، این از استفاده

 مندرج سازییهنما ازجمله خودکار، صرفاً پردازش از ناشی

 و مسئول نظارتی نهاد به شکایت تسلیم حق ،22 یماده در

 ،97 یماده مطابق عضو کشورهای صالحِ یهادادگاه از قبل

1.The competent supervisory authority shall approve 

binding corporate rules in accordance with the 

consistency mechanism set out in Article 63, 

provided that they:  

(a) are legally binding and apply to and are enforced 

by every member concerned of the group of 

undertakings, or group of enterprises engaged in a 

joint economic activity, including their employees; 
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(b) expressly confer enforceable rights on data 

subjects with regard to the processing of their 

personal data; and  

(c) fulfil the requirements laid down in paragraph 2. 

2.The binding corporate rules referred to in 

paragraph 1 shall specify at least:  

(a) the structure and contact details of the group of 

undertakings, or group of enterprises engaged in a 

joint economic activity and of each of its members; 

(b) the data transfers or set of transfers, including the 

categories of personal data, the type of processing 

and its purposes, the type of data subjects affected 

and the identification of the third country or 

countries in question;  

(c) their legally binding nature, both internally and 

externally;  

(d) the application of the general data protection 

principles, in particular purpose limitation, data 

minimisation, limited storage periods, data quality, 

data protection by design and by default, legal basis 

for processing, processing of special categories of 

personal data, measures to ensure data security, and 

the requirements in respect of onward transfers to 

bodies not bound by the binding corporate rules;  

(e) the rights of data subjects in regard to processing 

and the means to exercise those rights, including the 

right not to be subject to decisions based solely on 

automated processing, including profiling in 

accordance with Article 22, the right to lodge a 

complaint with the competent supervisory authority 

and before the competent courts of the Member 

States in accordance with Article 79, and to obtain 

redress and, where appropriate, compensation for a 

breach of the binding corporate rules;  

(f) the acceptance by the controller or processor 

established on the territory of a Member State of 

liability for any breaches of the binding corporate 

rules by any member concerned not established in 

the Union; the controller or the processor shall be 

exempt from that liability, in whole or in part, only if 
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 در جریمه پرداخت و خسارت جبران لزوم، صورت در و

 ؛شودیم دیده آورالزام مشارکتی قواعد نقض که مواردی

 که یآورالزام مشارکتی قواعد نقض مسؤولیت پذیرش( و) 

 طتوس اتحادیه، نه و اندشدهیینتع مندعالقه اعضای توسط

 عضو کشورهای قلمروی در که پردازشگری یا گرکنترل

 این از زمانی تنها باید پردازشگر یا گرکنترل هستند؛ مستقر

 کل طوربه چه شود، داده تشخیص که شود معاف مسؤولیت

 رخداد مسئول عضو کشور این موضوع، از بخشی در چه و

 ؛باشدینم خسارت به منجر

 مشارکتی قواعد به مربوط اطالعات شدن فراهم ینحوه( ز) 

( هي) ،(د) یدربندها مندرج موارد یینهدرزم یژهوبه ،آورالزام

 یهاماده بر عالوه موضوع، اشخاص برای پاراگراف، این( و) و

 ؛14 و 10

 یماده طبق شدهمنصو  داده، حفاظت مأمور وظایف( ح)

 بر نظارت مسئول که دیگری هویت یا شخص هر یا ،09

 از گروهی مورد در آورالزام مشارکتی قواعد با سازگاری

 یک در دخیل اقتصادی واحدهای از گروهی یا ،هاشرکت

 و آموزش بر نظارت همچنین است؛ اقتصادی فعالیت

 شکایت؛ مدیریت

 شکایت؛ فرآیندهای و روندها( ط)

 واحدهای گروه یا ،هاشرکت گروه درون های مکانیزم( ی)

 دتأیی برای مشترک، اقتصادی فعالیت در دخیل اقتصادی

 مکانیزم چنین. آورالزام مشارکتی قواعد با سازگاری اعتبار

 ییهاروش و داده حفاظت هاییحسابرس شامل باید هایی

 اشخاص حقوق حفظ برای اصالحی هایاقدام تضمین برای

 در باید اعتباری تأیید چنین نتایج. باشند داده موضوع

 یئته و( هي) بند در مندرج هویت یا شخص اختیار

 واحدهای گروه یا ،هاشرکت گروه وظایف یکنندهکنترل

 و قرارگرفته مشترک اقتصادی فعالیت در دخیل اقتصادی

 قرار دسترس در ،مسئول نظارتی نهاد از درخواست محضبه

 گیرند؛

 به مربوط تغییرات ثبت و دهی گزارش های مکانیزم( ک)

 نظارتی؛ نهاد به تغییرات این گزارش و قواعد

 تضمین جهت در نظارتی نهاد با همکاری مکانیزم( ل)

 واحدهای گروه یا ،هاشرکت گروه عضو هر با سازگاری

 با یژهوبه مشترک، اقتصادی فعالیت در دخیل اقتصادی

it proves that that member is not responsible for the 

event giving rise to the damage; 

(g) how the information on the binding corporate 

rules, in particular on the provisions referred to in 

points (d), (e) and (f) of this paragraph is provided to 

the data subjects in addition to Articles 13 and 14; 

(h) the tasks of any data protection officer designated 

in accordance with Article 37 or any other person or 

entity in charge of the monitoring compliance with 

the binding corporate rules within the group of 

undertakings, or group of enterprises engaged in a 

joint economic activity, as well as monitoring 

training and complaint-handling;  

(i) the complaint procedures;  

(j) the mechanisms within the group of undertakings, 

or group of enterprises engaged in a joint economic 

activity for ensuring the verification of compliance 

with the binding corporate rules. Such mechanisms 

shall include data protection audits and methods for 

ensuring corrective actions to protect the rights of the 

data subject. Results of such verification should be 

communicated to the person or entity referred to in 

point (h) and to the board of the controlling 

undertaking of a group of undertakings, or of the 

group of enterprises engaged in a joint economic 

activity, and should be available upon request to the 

competent supervisory authority;  

(k) the mechanisms for reporting and recording 

changes to the rules and reporting those changes to 

the supervisory authority;  

(l) the cooperation mechanism with the supervisory 

authority to ensure compliance by any member of the 

group of undertakings, or group of enterprises 

engaged in a joint economic activity, in particular by 

making available to the supervisory authority the 

results of verifications of the measures referred to in 

point (j);  

(m) the mechanisms for reporting to the competent 

supervisory authority any legal requirements to 

which a member of the group of undertakings, or 

group of enterprises engaged in a joint economic 

activity is subject in a third country which are likely 

to have a substantial adverse effect on the guarantees 

provided by the binding corporate rules; and  

(n) the appropriate data protection training to 

personnel having permanent or regular access to 

personal data. 4.5.2016 L 119/63 Official Journal of 

the European Union EN 

3.The Commission may specify the format and 

procedures for the exchange of information between 

controllers, processors and supervisory authorities 

for binding corporate rules within the meaning of this 

Article. Those implementing acts shall be adopted in 

accordance with the examination procedure set out in 

Article 93(2). 
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 به( ی) بند در مندرج معیارهای اعتبار تأیید نتایج ارسال

 ؛مسئول نظارتی نهاد

 به مربوط قانونی الزامات دهی گزارش های مکانیزم( م)

 اقتصادی واحدهای از گروهی یا هاشرکت گروه اعضای

 نهاد به ثالث کشور در اقتصادی فعالیت یک در دخیل

 تضامین بر منفی اثر توانندیم که الزاماتی نظارتی،

 .باشد داشته آورالزام مشارکتی قواعد توسط شدهفراهم

 ای ثابت دسترسی دارای که پرسنلی به حفاظت آموزش( ن)

 .هستند فردی هایداده به منظم

 اطالعات تبادل فرآیندهای و قالب تواندیم کمیسیون. 0

 برای را نظارتی نهادهای و پردازشگرها ها،گرکنترل بین

. کند مشخص ماده این در مندرج آورالزام مشارکتی قواعد

 در شدهبررسی روش با مطابق باید اجرایی هایاقدام این

 .شود انجام( 2) 70 یماده
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CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 08 ماده

 اتحادیه از مجوز داشتن بدون  داده افشای یا انتقال

Article 48 Transfers or disclosures not authorised by 

Union law 

 که تصمیمی هر و محاکمه دیوان یا دادگاه قضاوت هرگونه

 یا گرکنترل و شودیم گرفته ثالث کشور نظارتی نهاد توسط

 ،دکنیم فردی هایداده افشای یا انتقال به ملزم را پردازشگر

 توافق بر مبتنی که است معتبر و اجراقابل زمانی فقط

 متقابل، حقوقی همکاری یمعاهده مانند باشد، المللیینب

 کیی یا) اروپا یاتحادیه و متقاضی ثالث کشور بین اجراقابل

 مقررات دیگر گرفتن در نظر بدون ،(عضو کشورهای از

 .فصل این در مندرج انتقال

Any judgment of a court or tribunal and any decision 

of an administrative authority of a third country 

requiring a controller or processor to transfer or 

disclose personal data may only be recognised or 

enforceable in any manner if based on an 

international agreement, such as a mutual legal 

assistance treaty, in force between the requesting 

third country and the Union or a Member State, 

without prejudice to other grounds for transfer 

pursuant to this Chapter. 
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 ای ثالث کشورهای به شخصی هایداده انتقال -پنجم فصل

 المللیینب یهاسازمان

CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 00 ماده

 خاص شرایط تحت  هامعافیت

Article 49 Derogations for specific situations 

 یا ،(0) 45 یماده بر اساس گیریتصمیم فقدان در. 1

 قواعد ازجمله ،46 یماده طبق مناسب یهاحفاظت

  هایداده انتقال از یامجموعه یا انتقال ،آورالزام مشارکتی

 زمانی تنها ،المللیینب  سازمان یا ثالث کشور به فردی

 :باشد برقرار زیر شرایط که شود انجام تواندیم

 هاییسکر از اطالع از بعد داده موضوع شخص( الف)

  حفاظت وجود عدم دلیل به فردی،  هایداده انتقال محتمل

 انتقال این با را خود موافقت صراحتبه مناسب، تصمیم و

 کند؛ اعالم

 موضوع شخص بین موجود قرارداد عملکرد برای انتقال(  )

 اتخاذشده قراردادیشپ معیارهای اجرای یا گرکنترل و داده

 باشد؛  ضروری داده، موضوع شخص درخواست اساس بر

 یدستیاب باهدف شده،بسته قرارداد کارایی برای انتقال( ج)

 صاشخا دیگر و گرکنترل بین داده، موضوع شخص منافع به

 باشد؛ ضروری حقیقی و حقوقی

 ؛باشد ضروری عمومی منافع برای مهمی دالیل به انتقال( د)

 ضروری قانونی ادعاهای از دفاع و اجرا ،ارائه برای انتقال( هي)

 باشد؛

 صورتبه تواندینم داده موضوع شخص کههنگامی( و)

 ظورمنبه انتقال کند، اعالم را خود موافقت قانونی و فیزیکی

 دیگر یا داده موضوع شخص حیاتی منافع از حفاظت

 باشد؛ ضروری اشخاص

 ورهایکش و اتحادیه قانون با مطابق نامثبت یک با انتقال( ز)

 بوده عموم به رسانیاطالع هدف دارای و گرفته صورت عضو،

 باشند قانونی منافع دارای که اشخاصی و عموم توسط و

 ییجا تا تنها ولی گیرد، قرار مشورت و موردبحث تواندیم

 ضوع کشورهای یا اتحادیه قانون توسط اتخاذشده شرایط که

 شود؛ اجرا خاص شرایط در

 ،46 یا 45 هایماده مقررات اساس بر انتقال که یزمان

 و نباشد ،آورالزام مشارکتی قواعد به مربوط مقررات ازجمله

 خاص شرایط به مربوط مقرراتی هایمعافیت از کدامیچه

 الانتق نباشد، اعمالقابل پاراگراف، این ابتدای در شدهاشاره

 ندتوایم زمانی تنها المللیینب  سازمان یا ثالث کشور به

1.In the absence of an adequacy decision pursuant to 

Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant 

to Article 46, including binding corporate rules, a 

transfer or a set of transfers of personal data to a 

third country or an international organisation shall 

take place only on one of the following conditions: 

(a) the data subject has explicitly consented to the 

proposed transfer, after having been informed of the 

possible risks of such transfers for the data subject 

due to the absence of an adequacy decision and 

appropriate safeguards;  

(b) the transfer is necessary for the performance of a 

contract between the data subject and the controller 

or the implementation of pre-contractual measures 

taken at the data subject's request;  

(c) the transfer is necessary for the conclusion or 

performance of a contract concluded in the interest of 

the data subject between the controller and another 

natural or legal person;  

(d) the transfer is necessary for important reasons of 

public interest;  

(e) the transfer is necessary for the establishment, 

exercise or defence of legal claims;  

(f) the transfer is necessary in order to protect the 

vital interests of the data subject or of other persons, 

where the data subject is physically or legally 

incapable of giving consent;  

(g) the transfer is made from a register which 

according to Union or Member State law is intended 

to provide information to the public and which is 

open to consultation either by the public in general or 

by any person who can demonstrate a legitimate 

interest, but only to the extent that the conditions laid 

down by Union or Member State law for consultation 

are fulfilled in the particular case. Where a transfer 

could not be based on a provision in Article 45 or 46, 

including the provisions on binding corporate rules, 

and none of the derogations for a specific situation 

referred to in the first subparagraph of this paragraph 

is applicable, a transfer to a third country or an 

international organisation may take place only if the 

transfer is not repetitive, concerns only a limited 

number of data subjects, is necessary for the 

purposes of compelling legitimate interests pursued 

by the controller which are not overridden by the 

interests or rights and freedoms of the data subject, 

and the controller has assessed all the circumstances 

surrounding the data transfer and has on the basis of 

that assessment provided suitable safeguards with 

regard to the protection of personal data. The 

controller shall inform the supervisory authority of 



 و کارآفرینی فاوا وکارکسبگروه توسعه  –و مدیریت راهبردی فاوا  یگذاراستیسپژوهشکده 

 PSM.BAE.STR.720950400.12.V05: کد وضعیت: نهایي مقررات در مورد محافظت از افراد حقیقي... نام گزارش: 

 

 باشدمی (ایران مخابرات قاتیتحق مرکز) اطالعات فناوری و ارتباطات پژوهشگاه از یکتب مجوز اخذ به منوط گزارش این از استفاده هرگونه 

07 

 از محدودی تعداد فقط نبوده، تکراری که شود انجام

 برای ،داده باشد قرار مدنظر را داده موضوع اشخاص

 وسطت که گرکنترل توسط قانونی منافع اهداف به دستیابی

 باطل داده موضوع اشخاص هاییآزاد و حقوق یا منافع

 بر حاکم شرایط تمامی گرکنترل و باشد ضروری نشده،

 با مناسب یهاحفاظت شدن  فراهم مبنای بر را داده انتقال

. باشد کرده ارزیابی فردی، هایداده از حمایت به توجه

 گرلکنتر. سازد باخبر را انتقال نظارتی نهاد باید گرکنترل

 و 10 هایماده در مندرج اطالعات کردن فراهم بر عالوه باید

 مربوط قانونی منافع و انتقال از را داده موضوع شخص ،14

 .سازد باخبر آن به

 ابتدایی بخش( ز) بند اساس بر گرفته صورت انتقال. 2

 تمامی یا فردی هایداده تمامی شامل نباید( 1) پاراگراف

. باشد نامثبت دفتر در موجود فردی یهاداده بندیطبقه

 منافع دارای اشخاص با مشورت برای نامثبت که یزمان

 به بنا تنها باید انتقال باشد، پذیرفته صورت قانونی

 .پذیرد انجام کنندگانیافتدر یاو  اشخاص این درخواست

 و ،(1) پاراگراف ابتدایی بخش( ج) و(  ) ،(الف) بندهای. 0

 طتوس که هایییتفعال برای نباید پاراگراف این دوم بخش

 .شود اعمال اندشدهانجام دولتی نهادهای

 ابتدایی بخش ،(د)بند در شدهاشاره عمومی منافع. 4

 عضو کشورهای قانون یا اتحادیه قانون در باید ،(1) پاراگراف

 .شود شناخته رسمیت به ،گرکنترل به مربوط

 رکشو یا اتحادیه قانون مناسب، گیریتصمیم فقدان در. 5

 عمومی، منافع به مربوط مهم دالیل با تواندیم عضو

 خاص بندیطبقه انتقال برای را هایییتمحدود صراحتبه

 وضع المللیینب سازمان یا ثالث کشور به فردی هایداده

 کمیسیون به را مقرراتی چنین باید عضو کشورهای. کند

 .دهند اطالع

 طورینهم و ارزیابی باید پردازشگر یا گرکنترل. 6

 این( 1) پاراگراف دوم بخش در مندرج کافی یهاحفاظت

 .کند مستند ،00 یماده در شدهاشاره سوابق در را ماده

the transfer. The controller shall, in addition to 

providing the information referred to in Articles 13 

and 14, inform the data subject of the transfer and on 

the compelling legitimate interests pursued.  

2.A transfer pursuant to point (g) of the first 

subparagraph of paragraph 1 shall not involve the 

entirety of the personal data or entire categories of 

the personal data contained in the register. Where the 

register is intended for consultation by persons 

having a legitimate interest, the transfer shall be 

made only at the request of those persons or if they 

are to be the recipients. 

3.Points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of 

paragraph 1 and the second subparagraph thereof 

shall not apply to activities carried out by public 

authorities in the exercise of their public powers. 

4.The public interest referred to in point (d) of the 

first subparagraph of paragraph 1 shall be recognised 

in Union law or in the law of the Member State to 

which the controller is subject. 5.In the absence of an 

adequacy decision, Union or Member State law may, 

for important reasons of public interest, expressly set 

limits to the transfer of specific categories of 

personal data to a third country or an international 

organisation. Member States shall notify such 

provisions to the Commission. 6.The controller or 

processor shall document the assessment as well as 

the suitable safeguards referred to in the second 

subparagraph of paragraph 1 of this Article in the 

records referred to in Article 30. 
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 ای ثالث کشورهای به شخصی هایداده انتقال -پنجم فصل

 المللیینب یهاسازمان

CHAPTER V Transfers of personal data to third 

countries or international organisations 

 57 ماده

 فردی هایداده حراست برای المللیینب همکاری

Article 50 International cooperation for the 

protection of personal data 

 ،المللیینب یهاسازمان و ثالث کشورهای با ارتباط در

 ایبر را مناسبی هایاقدام باید نظارتی نهادهای و کمیسیون

 :دهند انجام زیر اهداف به دستیابی

 برای المللیینب همکاری های مکانیزم یتوسعه(الف)

 داده؛ حفاظت به مربوط قوانین اثربخش اجرای تسهیل

 اجرای در المللیینب متقابل همکاری کردن فراهم(  )

 رسانی،-اطالع طریق از مثالً فردی، هایداده حفاظت قوانین

 در با اطالعات، تبادل و تحقیقاتی همکاری شکایات، ارجاع

 هایداده از حراست برای مناسب هایحفاظت گرفتن نظر

 اساسی؛ هاییآزاد و حقوق دیگر و فردی

 هایییتفعال و بحث در مربوطه ذینفعان کردن دخیل( ج)

 اجرای یینهدرزم المللیینب همکاری افزایش آن هدف که

 است؛ داده حراست مقررات

 حراست تجار  و قوانین مستندسازی و تبادل ارتقای( د)

 کشورهای با قضایی یهااختالف ازجمله ،یفرد یهاداده

 .ثالث

In relation to third countries and international 

organisations, the Commission and supervisory 

authorities shall take appropriate steps to:  

(a) develop international cooperation mechanisms to 

facilitate the effective enforcement of legislation for 

the protection of personal data;  

(b) provide international mutual assistance in the 

enforcement of legislation for the protection of 

personal data, including through notification, 

complaint referral, investigative assistance and 

information exchange, subject to appropriate 

safeguards for the protection of personal data and 

other fundamental rights and freedoms;  

(c) engage relevant stakeholders in discussion and 

activities aimed at furthering international 

cooperation in the enforcement of legislation for the 

protection of personal data;  

(d)promote the exchange and documentation of 

personal data protection legislation and practice, 

including on jurisdictional conflicts with third 

countries. 
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 نهادهای نظارتي مستقل -ششمفصل 
 CHAPTER VI Independent supervisory authorities مستقل نظارتی نهادهای -ششم فصل

 Section 1 Independent status مستقل وضعیت :5 بخش

 Article 51 Supervisory authority نظارتی نهاد :55 ماده

 دولتی نظارتی نهاد چند یا یک باید عضو کشور هر.1

 دفباه مقررات، این کاربرد بر نظارت مسؤولیت با را مستقل

 پردازش با ارتباط در حقیقی اشخاص  آزادی و حقوق حفظ

 اتحادیه، سراسر در فردی، هایداده آزاد جریان تسهیل و

 .کند معرفی

 سازگار و مناسب کاربرد در سهمی باید نظارتی نهاد هر. 2

 به دستیابی برای. باشد داشته اتحادیه سراسر در مقررات این

 با باید( 9) فصل مطابق نظارتی نهادهای هدف، همین

 .باشند داشته همکاری کمیسیون و یکدیگر

 وجود عضو کشور یک در نظارتی نهادیک از بیش اگر. 0

 مابقی ینماینده نظارتی نهاد باید عضو این ،داشته باشد

 انطباق تضمین برای باید و کند مشخص یئته در را نهادها

 رد مندرج سازگاری مکانیزم با مرتبط قواعد با نهادها سایر

 .نماید تنظیم را سیستمی ،60 یماده

 ،2018 می 25 تاریخ تا تأخیر، بدو باید، عضو کشور هر. 4

 مؤثر اصالحات هرگونه و خود قانون مفاد از را کمیسیون

 .سازد مطلع فصل، این با مطابق بعدی،

1.Each Member State shall provide for one or more 

independent public authorities to be responsible for 

monitoring the application of this Regulation, in 

order to protect the fundamental rights and freedoms 

of natural persons in relation to processing and to 

facilitate the free flow of personal data within the 

Union (‘supervisory authority’).  

2.Each supervisory authority shall contribute to the 

consistent application of this Regulation throughout 

the Union. For that purpose, the supervisory 

authorities shall cooperate with each other and the 

Commission in accordance with Chapter VII. 

3.Where more than one supervisory authority is 

established in a Member State, that Member State 

shall designate the supervisory authority which is to 

represent those authorities in the Board and shall set 

out the mechanism to ensure compliance by the other 

authorities with the rules relating to the consistency 

mechanism referred to in Article 63.  

4.Each Member State shall notify to the Commission 

the provisions of its law which it adopts pursuant to 

this Chapter, by 25 May 2018 and, without delay, 

any subsequent amendment affecting them. 

 

 CHAPTER VI Independent supervisory authorities مستقل نظارتی نهادهای -ششم فصل

 Article 52 Independence استقالل: 50 ماده

 را خود قدرت اعمال و وظایف اجرای باید نظارتی نهاد هر.1

 .دهد انجام کامل استقالل با مقررات این مطابق

 و وظایف عملکرد در باید، نظارتی نهاد هر اعضای یا عضو. 2

 خارجی، تأثیرات از مقررات، این بر اساس خود قدرت اعمال

 تدریاف دنبال به و بوده آزاد غیرمستقیم، چه و مستقیم چه

 .نباشد ارگانی هیچ از دستورالعمل

 اقدام هرگونه از باید نظارتی نهاد هر اعضای یا عضو. 0

 خود فعالیت زمان در و کرده اجتنا  خود وظایف با ناسازگار

 .کند دوری ناسازگار یهاشغل انجام از

1.Each supervisory authority shall act with complete 

independence in performing its tasks and exercising 

its powers in accordance with this Regulation.  

2.The member or members of each supervisory 

authority shall, in the performance of their tasks and 

exercise of their powers in accordance with this 

Regulation, remain free from external influence, 

whether direct or indirect, and shall neither seek nor 

take instructions from anybody.  

3.Member or members of each supervisory authority 

shall refrain from any action incompatible with their 

duties and shall not, during their term of office, 

engage in any incompatible occupation, whether 

gainful or not.  
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 و نیف انسانی، منابع که کند تضمین باید عضو کشور هر. 4

 نهاد اثربخش عملکرد برای الزم زیرساخت و مجوزها مالی،

 .شده است مهیا قدرت اعمال و وظایف انجام در نظارتی

 ،خود نظارتی، نهاد که کند تضمین باید عضو کشور هر. 5

 دارای کارکنان این و کرده است انتخا  را خود کارکنان

 .دهستن نظارتی نهاد اعضای یا عضو با متناسب فکری جهت

 حتت نظارتی نهاد هر که کند تضمین باید عضو کشور هر. 6

 و تنیس تأثیرگذار آن استقالل بر که دارد قرار مالی کنترل

 که است یاساالنه و مجزا یبودجه دارای نظارتی نهاد

 ملی یبودجه  یا کشور کلی یبودجه از بخشی تواندیم

 .باشد

4.Each Member State shall ensure that each 

supervisory authority is provided with the human, 

technical and financial resources, premises and 

infrastructure necessary for the effective performance 

of its tasks and exercise of its powers, including 

those to be carried out in the context of mutual 

assistance, cooperation and participation in the 

Board.  

5.Each Member State shall ensure that each 

supervisory authority chooses and has its own staff 

which shall be subject to the exclusive direction of 

the member or members of the supervisory authority 

concerned.  

6.Each Member State shall ensure that each 

supervisory authority is subject to financial control 

which does not affect its independence and that it has 

separate, public annual budgets, which may be part 

of the overall state or national budget. 

 

 CHAPTER VI Independent supervisory authorities مستقل نظارتی نهادهای -ششم فصل

 53 ماده

 نظارتی نهاد اعضای عمومی شرایط

Article 53 General conditions for the members of the 

supervisory authority 

 نظارتی نهادهای اعضای از هریک باید عضو کشورهای در. 1

 :شوند انتخا  زیر طریق از و شفاف فرآیندی در

 ؛هاآن مجلس -

 ؛هاآن دولت -

 ؛هاآن دولت یسرئ -

 ورکش قانون تحت استخدام باقدرت مستقل دستگاه یک -

 .عضو

 در الزم یهامهارت و تجربه ،هایستگیشا باید عضو هر. 2

 یازموردن وظایف انجام برای که را، داده حفاظت حوزه

 .باشد است،داشته

 از بعد باید عضو وظایف ،موردنظر کشور قانون طبق. 0

 .شود تمام استخدام مدت انقضای

 نتواند یا شده جدی خطای مرتکب عضو کهدرصورتی. 4

 کار از سازد، برآورده را وظایف به عمل برای یازموردن شرایط

 .شودیم برکنار

1.Member States shall provide for each member of 

their supervisory authorities to be appointed by 

means of a transparent procedure by:  

— their parliament;  

— their government;  

— their head of State; or  

— an independent body entrusted with the 

appointment under Member State law.  

2.Each member shall have the qualifications, 

experience and skills, in particular in the area of the 

protection of personal data, required to perform its 

duties and exercise its powers.  

3.The duties of a member shall end in the event of 

the expiry of the term of office, resignation or 

compulsory retirement, in accordance with the law of 

the Member State concerned.  

4.A member shall be dismissed only in cases of 

serious misconduct or if the member no longer fulfils 

the conditions required for the performance of the 

duties. 
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 CHAPTER VI Independent supervisory authorities مستقل نظارتی نهادهای -ششم فصل

 50 ماده

 نظارتی نهاد ریزییهپا به مربوط قواعد

Article 54 Rules on the establishment of the 

supervisory authority 

 را زیر موارد تمامی قانون، بر اساس باید عضو، کشور هر.1

 :کند فراهم

 نظارتی؛ نهادهای از هریک تأسیس( الف)

 برای یازموردن هاییستگیشا  و صالحیت شرایط(  )

 نظارتی؛ نهاد  عضو عنوانبه انتصا 

 نهاد هر اعضای یا عضو انتصا  هایروش و قواعد( ج)

 نظارتی؛

 نباید نظارتی نهاد اعضای از هرکدام استخدام مدت( د)

 پس تاریخ در استخدام نخستین مگر باشد، سال 4 از کمتر

 صورت یترکوتاه مدت برای تواندیم که ،2016می24 از

 نهاد استقالل از حفاظت برای استخدام ینحوه این. پذیرد

 است؛ ضروری متمرکز استخدام روش با نظارتی،

 شرایطی، چه داشتن با نظارتی، نهاد اعضای یا عضو( هي)

 شد؛ خواهند دوباره استخدام یشایسته

 نهاد کارکنان و اعضا یا عضو تعهدات به مربوط شرایط( و)

 در ناسازگار مزایای و استخدام امور، در ممنوعیت نظارتی،

 .استخدام لغو به مربوط قواعد و کار مدت از بعد و طول

 ونقان مطابق باید نظارتی نهاد هر کارکنان و اعضا یا عضو. 2

 هک یامحرمانه اطالعات هر به نسبت عضو، کشور یا اتحادیه

 پس چه و خدمت طول در چه ،گیردیم قرار هاآن اختیار در

 کار اصول مقامی، هر در خدمتشان، یدوره پایان از

 کاری، مدت طول در. کنند رعایت را یاحرفه یمحرمانه

 یینهدرزم ،خصوصبه باید، یاحرفه یمحرمانه یوظیفه

 .شود اجرا حقیقی، افراد توسط مقررات نقض دهی گزارش

1.Each Member State shall provide by law for all of 

the following:  

(a) the establishment of each supervisory authority; 
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(b) the qualifications and eligibility conditions 

required to be appointed as member of each 

supervisory authority;  

(c) the rules and procedures for the appointment of 

the member or members of each supervisory 

authority;  

(d) the duration of the term of the member or 

members of each supervisory authority of no less 

than four years, except for the first appointment after 

24 May 2016, part of which may take place for a 

shorter period where that is necessary to protect the 

independence of the supervisory authority by means 

of a staggered appointment procedure;  

(e) whether and, if so, for how many terms the 

member or members of each supervisory authority is 

eligible for reappointment;  

(f) the conditions governing the obligations of the 

member or members and staff of each supervisory 

authority, prohibitions on actions, occupations and 

benefits incompatible therewith during and after the 

term of office and rules governing the cessation of 

employment.  

2.The member or members and the staff of each 

supervisory authority shall, in accordance with 

Union or Member State law, be subject to a duty of 

professional secrecy both during and after their term 

of office, with regard to any confidential information 

which has come to their knowledge in the course of 

the performance of their tasks or exercise of their 

powers. During their term of office, that duty of 

professional secrecy shall in particular apply to 

reporting by natural persons of infringements of this 

Regulation. 
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 CHAPTER VI Independent supervisory authorities مستقل نظارتی نهادهای -ششم فصل

 Section 2 Competence, tasks and powers اختیارات میزان و وظایف صالحیت، :0 بخش

 Article 55 Competence صالحیت :55 ماده

 و یافتهتخصیص وظایف انجام برای باید نظارتی نهاد هر.1

 قلمروی در مقررات این با مطابق اعطاشده، قدرت اجرای

 .کند عمل خود، به مربوط عضو کشور

 یهادستگاه یا عمومی نهادهای توسط پردازش اگر. 2

 عمل( 1) 6 ماده( هي) یا( ج) بند اساس بر  که خصوصی

 تصالحی باید عضو کشور نظارتی نهاد شود، انجام ،کنندیم

 اعمالقابل 56 یماده مواردی چنین در. باشد داشته را کافی

 .نیست

 پردازشی عملیات بر نظارت صالحیت نظارتی نهادهای. 0

 عمل خود قضایی ظرفیت بر اساس که را ییهادادگاه

 .ندارند ،کنندیم

1.Each supervisory authority shall be competent for 

the performance of the tasks assigned to and the 

exercise of the powers conferred on it in accordance 

with this Regulation on the territory of its own 

Member State.  

2.Where processing is carried out by public 

authorities or private bodies acting on the basis of 

point (c) or (e) of Article 6(1), the supervisory 

authority of the Member State concerned shall be 

competent. In such cases Article 56 does not apply. 

3.Supervisory authorities shall not be competent to 

supervise processing operations of courts acting in 

their judicial capacity. 
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 56 ماده

 پیشرو نظارتی نهاد صالحیت

Article 56 Competence of the lead supervisory 

authority 

 یشعبه نظارتی نهاد ،55 یماده به نسبت تعصب بدون.1

 حیتصال باید پردازشگر، یا گرکنترل واحد یشعبه یا اصلی

 یهاپردازش برای پیشرو نظارتی نهاد عنوانبه را عملکرد

 روش طبق پردازشگر، یا گرکنترل توسط شدهانجام مرزی

 .کند تأیید ،60 یماده در شدهارائه

 فقط موردنظر موضوع کهیدرصورت ،(1) بند از معافیت با. 2

 یامالحظهقابل طوربه یا بوده مرتبط عضو کشور یشعبه به

 ادنه هر باشد، تأثیرگذار داده موضوع بر عضو کشور در تنها

 قضن یا ارجاعی  شکایت به رسیدگی صالحیت باید نظارتی

 .باشد داشته را، مقررات این احتمالی

 نهاد ماده، این( 2) پاراگراف در شدهاشاره موارد در. 0

 اخبرب موضوع از بالفاصله را پیشرو نظارتی نهاد باید نظارتی

 پیشرو نظارتی نهاد اطالع، از بعد هفته سه مدت ظرف. کند

 60 یماده در مندرج روش طبق آیا که کند مشخص باید

 نظر در باید راستا این در خیر؛ یا کرد خواهد حل را موضوع

1.Without prejudice to Article 55, the supervisory 

authority of the main establishment or of the single 

establishment of the controller or processor shall be 

competent to act as lead supervisory authority for the 

cross-border processing carried out by that controller 

or processor in accordance with the procedure 

provided in Article 60. 

2.By derogation from paragraph 1, each supervisory 

authority shall be competent to handle a complaint 

lodged with it or a possible infringement of this 

Regulation, if the subject matter relates only to an 

establishment in its Member State or substantially 

affects data subjects only in its Member State.  

3.In the cases referred to in paragraph 2 of this 

Article, the supervisory authority shall inform the 

lead supervisory authority without delay on that 

matter. Within a period of three weeks after being 

informed the lead supervisory authority shall decide 

whether or not it will handle the case in accordance 

with the procedure provided in Article 60, taking into 

account whether or not there is an establishment of 

the controller or processor in the Member State of 
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 رد پردازشگر یا گرکنترل از یاشعبه آیا که باشد داشته

 را یرساناطالع که نهادی) نظارتی نهاد به مربوط عضو کشور

 .خیر یا دارد وجود( است داده انجام

 یبررس را موضوع بگیرد تصمیم پیشرو نظارتی نهاد اگر. 4

 نهاد. شود اعمال باید 60 یماده در شدهارائه روش کند،

 رسانده پیشرو نظارتی نهاد اطالع به را موضوع که نظارتی

. کند تسلیم نیز را خود تصمیم از نویسیپیش تواندیم است

 ویسنیشپ تصمیم یسازآماده هنگام به پیشرو نظارتی نهاد

 نظر در را نویسیشپ این باید ،(0) 60 یماده در شدهاشاره

 .باشد داشته

 یبررس را موضوع بگیرد تصمیم پیشرو نظارتی نهاد اگر. 5

  آن 62 و 61 هایماده مطابق باید اولیه نظارتی نهاد نکند،

 .کند بررسی را

 یا رگکنترل صحبت طرف تنها باید پیشرو نظارتی نهاد. 6

 یا گرکنترل توسط شدهانجام مرزی پردازش برای پردازشگر،

 .باشد پردازشگر،

which the supervisory authority informed it. 4.5.2016 
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4.Where the lead supervisory authority decides to 

handle the case, the procedure provided in Article 60 

shall apply. The supervisory authority which 

informed the lead supervisory authority may submit 

to the lead supervisory authority a draft for a 

decision. The lead supervisory authority shall take 

utmost account of that draft when preparing the draft 

decision referred to in Article 60(3).  

5.Where the lead supervisory authority decides not to 

handle the case, the supervisory authority which 

informed the lead supervisory authority shall handle 

it according to Articles 61 and 62.  

6.The lead supervisory authority shall be the sole 

interlocutor of the controller or processor for the 

cross-border processing carried out by that controller 

or processor. 
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 50 ماده

 وظایف

Article 57 Tasks 

 نای تحت مقررشده وظایف دیگر به نسبت تعصب بدون.1

 را زیر وظایف خود، یحوزه در باید نظارتی نهاد هر مقررات،

 :دهد انجام

 مقررات؛ این اجرای  و نظارت( الف)

 قواعد، ،هایسکر فهم و عمومی آگاهی افزایش(  )

 به اییژهو توجه باید. پردازش به مربوط حقوق و هاحفاظت

 ،شودیم کودکان به مربوط خاص طوربه که هایییتفعال

 داشت؛

 (مجلس) پارلمان عضو، کشور قانون بر اساس توصیه،( ج)

 قانونی و مدیریتی یهاارگان و مؤسسات دیگر و دولت، ملی،

 حقیقی اشخاص هاییآزاد و حقوق حفاظت به مربوط

 پردازش؛ یینهدرزم

 تعهدات از پردازشگرها و گرهاکنترل آگاهی افزایش( د)

 مقررات؛ این تحت خود، به مربوط

 متوجه که داده، موضوع اشخاص به اطالعات یارائه( هي)

 صورت در و هستند، مقررات این تحت خود حقوق اجرای

1.Without prejudice to other tasks set out under this 

Regulation, each supervisory authority shall on its 

territory:  

(a) monitor and enforce the application of this 

Regulation; 

(b) promote public awareness and understanding of 

the risks, rules, safeguards and rights in relation to 

processing. Activities addressed specifically to 

children shall receive specific attention;  

(c) advise, in accordance with Member State law, the 

national parliament, the government, and other 

institutions and bodies on legislative and 

administrative measures relating to the protection of 

natural persons' rights and freedoms with regard to 

processing;  

(d) promote the awareness of controllers and 

processors of their obligations under this Regulation; 

(e) upon request, provide information to any data 

subject concerning the exercise of their rights under 

this Regulation and, if appropriate, cooperate with 

the supervisory authorities in other Member States to 

that end;  

(f) handle complaints lodged by a data subject, or by 

a body, organisation or association in accordance 

with Article 80, and investigate, to the extent 
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 کشورهای دیگر در واقع نظارتی نهادهای با همکاری امکان

 عضو؛

 موضوع شخص توسط شدهیمتسل هاییتشکا بررسی( و)

 بررسی و 80 یماده با مطابق مؤسسات، یا سازمان داده،

 در شاکی کردن مطلع و امکان، صورت در شکایت موضوع

 هاییخروج و پیشرفت به نسبت معقولی، زمانی یبازه

 مکاریه یا بیشتر تحقیقات به نیاز صورت در یژهوبه. تحقیق

 نظارتی؛ نهادهای دیگر با

 تضمین بر نگاهی با نظارتی نهادهای دیگر با همکاری( ز)

 به ازجمله در مقررات، این اجرای و کاربرد سازگاری

 متقابل؛ کمک و اطالعات گذاریاشتراک

 اساس بر مقررات، این کاربرد یدرباره تحقیقات اجرای( ح)

 نهادهای دیگر یا نظارتی نهادهای دیگر از دریافتی اطالعات

 دولتی؛

 بر هاآن تأثیر و مربوطه، هاییشرفتپ بر نظارت( ط)

 هاییفناور یینهدرزم پیشرفت یژهوبه داده، حفاظت

 تجاری؛ تجار  و ارتباطات و اطالعات

 یماده در مندرج استاندارد قراردادی بندهای پذیرش( ی)

 ؛(2) 46 یماده( د) بند و( 8) 28

 ارزیابی الزامات با ارتباط در فهرستی نگهداری و تهیه( ک)

 ؛(4) 05 ماده پیرو داده حفاظت اثرات

 مطابق پردازشی عملیات یزمینه در توصیه انجام( ل)

 ؛(2) 06 یماده

 طبق اجرایی های کد طراحی برای مشوق درنظرگرفتن( م)

 تا کدها این مورد در تأیید و نظر اعمال و( 1) 40 یماده

 ایجاد را کافی هایحفاظت( 5) 40 یماده طبق بتوانند

 کنند؛

 و داده حفاظت گواهی های مکانیزم تأسیس به کمک( ن)

 تأیید و ،(1) 42 یماده طبق داده، حفاظت عالیم و ها نشان

 ؛(5) 42 یماده طبق گواهی شرایط

 شده صادر های گواهی ای دوره های بازبینی انجام( س)

 ؛(9) 42 یماده طبق

 گانار به اعتباردهی شرایط انتشار و نویس پیش یتهیه( ع)

 یماده بر مطابق اجرایی کدهای بر نظارت برای نظر مورد

 ؛40 یماده بر مطابق گواهی نهاد بر نظارت و 41

appropriate, the subject matter of the complaint and 

inform the complainant of the progress and the 

outcome of the investigation within a reasonable 

period, in particular if further investigation or 

coordination with another supervisory authority is 

necessary;  

(g) cooperate with, including sharing information 

and provide mutual assistance to, other supervisory 

authorities with a view to ensuring the consistency of 

application and enforcement of this Regulation;  

(h) conduct investigations on the application of this 

Regulation, including on the basis of information 

received from another supervisory authority or other 

public authority; 

(i) monitor relevant developments, insofar as they 

have an impact on the protection of personal data, in 

particular the development of information and 

communication technologies and commercial 

practices;  

(j) adopt standard contractual clauses referred to in 

Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2);  

(k) establish and maintain a list in relation to the 

requirement for data protection impact assessment 

pursuant to Article 35(4);  

(l) give advice on the processing operations referred 

to in Article 36(2);  

(m) encourage the drawing up of codes of conduct 

pursuant to Article 40(1) and provide an opinion and 

approve such codes of conduct which provide 

sufficient safeguards, pursuant to Article 40(5);  

(n) encourage the establishment of data protection 

certification mechanisms and of data protection seals 

and marks pursuant to Article 42(1), and approve the 

criteria of certification pursuant to Article 42(5);  

(o) where applicable, carry out a periodic review of 

certifications issued in accordance with Article 

42(7); 

(p) draft and publish the criteria for accreditation of a 

body for monitoring codes of conduct pursuant to 

Article 41 and of a certification body pursuant to 

Article 43;  

(q) conduct the accreditation of a body for 

monitoring codes of conduct pursuant to Article 41 

and of a certification body pursuant to Article 43;  

(r) authorise contractual clauses and provisions 

referred to in Article 46(3);  

(s) approve binding corporate rules pursuant to 

Article 47;  

(t) contribute to the activities of the Board;  

(u) keep internal records of infringements of this 

Regulation and of measures taken in accordance with 

Article 58(2); and  

(v) fulfil any other tasks related to the protection of 

personal data. 2.Each supervisory authority shall 

facilitate the submission of complaints referred to in 

point (f) of paragraph 1 by measures such as a 

complaint submission form which can also be 
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 بر نظارت جهت خاص نهاد به اعتباردهی فرآیند هدایت( ف)

 گواهی نهاد بر نظارت و 41 یماده مطابق اجرایی کدهای

 ؛40 یماده مطابق

 در شده اشاره مقررات و قراردادی بندهای کردن مجاز( ص)

 ؛(0) 46 یماده

 ؛49 یماده طبق آور الزام مشارکتی قواعد تأیید( ق)

 هیأت؛ های فعالیت در شرکت( ر)

 معیارهای و مقررات این نقض داخلی سوابق حفظ( ش)

 و ؛(2) 58 یماده مطابق شده اتخاذ

 .فردی هایداده حفاظت به مربوط وظایف دیگر انجام( ت)

 در شده اشاره های شکایت ارسال باید نظارتی نهاد هر. 2

 شکایت ثبت فرم همانند ابزاری با را( 1) پاراگراف( و) بند

 .کند تسهیل دارد، الکترونیکی تکمیل قابلیت که

 بدون باید نظارتی نهاد هر وظایف کارایی و عملکرد. 0

 داده حفاظت مأمور  و داده موضوع اشخاص از هزینه دریافت

 .باشد

 زمانی ویژه به باشند، زیاد بسیار ها درخواست کهزمانی. 4

 ار معقولی مبلغ تواند می نظارتی نهاد هستند، تکراری که

 برای اقدام از یا کند دریافت مدیریتی های هزینه برای

 بار باید نظارتی نهاد. نماید خودداری شده ثبت درخواست

 .بکشد دوش به را تقاضاها بودن اضافی دادن نشان

completed electronically, without excluding other 

means of communication.  

3.The performance of the tasks of each supervisory 

authority shall be free of charge for the data subject 

and, where applicable, for the data protection officer. 

4.Where requests are manifestly unfounded or 

excessive, in particular because of their repetitive 

character, the supervisory authority may charge a 

reasonable fee based on administrative costs, or 

refuse to act on the request. The supervisory 

authority shall bear the burden of demonstrating the 

manifestly unfounded or excessive character of the 

request. 
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 Article 58 Powers (اجرایی قدرت) اختیارات :58 ماده

 :دباش زیر تحقیقاتی اختیارات دارای باید نظارتی نهاد هر.1

 ملزو صورت در یا پردازشگر، یا گرکنترل به دستور( الف)

 کارایی برای الزم اطالعات یارائه برای ،هاآن نمایندگان

 خود؛ وظایف

 داده؛ حفاظت هاییحسابرس شکل به تحقیقات انجام(  )

 طبق صادرشده هاییگواه مورد در بازبینی انجام( ج)

 ؛(9) 42 یماده

 رات؛مقر این نقض بابت پردازشگر یا گرکنترل به هشدار( د)

 الزم اطالعات تمامی و فردی اطالعات تمامی دریافت( هي)

 پردازشگر؛ و گرکنترل از وظایف، انجام برای

1.Each supervisory authority shall have all of the 

following investigative powers:  

(a) to order the controller and the processor, and, 

where applicable, the controller's or the processor's 

representative to provide any information it requires 

for the performance of its tasks;  

(b) to carry out investigations in the form of data 

protection audits;  

(c) to carry out a review on certifications issued 

pursuant to Article 42(7);  

(d) to notify the controller or the processor of an 

alleged infringement of this Regulation;  

(e) to obtain, from the controller and the processor, 

access to all personal data and to all information 

necessary for the performance of its tasks; 

(f) to obtain access to any premises of the controller 

and the processor, including to any data processing 
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 و گرکنترل کار قلمروی یتمامبه دسترسی دریافت( و)

 بر مطابق داده، پردازش ابزار و تجهیزات شامل پردازشگر،

 عضو؛ کشور و اتحادیه قانون

 :باشد زیر اصالحی اختیارات دارای باید نظارتی نهاد هر. 2

 اینکه مورد در  پردازشگر یا گرکنترل به اخطار( الف)

 است؛ مقررات این مفاد ناقض موردنظر پردازشی عملیات

 عملیات کهدرصورتی پردازشگر یا گرکنترل توبیخ(  )

 کند؛ نقض را مقررات این  مفاد پردازشی

 هب پاسخگویی برای پردازشگر یا گرکنترل به دستور( ج)

 حقوق اجرای جهت در داده موضوع اشخاص یهادرخواست

 مقررات؛ این با منطبق

 کردن سازگار برای پردازشگر یا گرکنترل به دستور( د)

 مشخص زمانمدت در مقررات، این مفاد با پردازشی عملیات

 مشخص؛ قالب تحت و

 هایداده نقض یرساناطالع برای گرکنترل به دستور( هي)

 داده؛ موضوع شخص به فردی

 ممنوعیت ازجمله قطعی یا موقت محدودیت اعمال( و)

 پردازش؛

 یا فردی هایداده شدن پاک یا اصالح برای دستور( ز)

 و 18 و 19 ،16 هایماده  مطابق پردازش محدودیت

 اطالعات این کنندگانیافتدر به هااقدام این یرساناطالع

 ؛17 یماده و( 2) 19 یماده مطابق فردی

 گواهی یصادرکننده نهاد به دستور یا گواهی حذف( ح)

 40 و 42 یهاماده طبق که هاییگواهی حذف برای

 برای گواهی یصادرکننده نهاد به دستور یا است، صادرشده

 یدوباره نشدن برآورده صورت در گواهی صدور عدم

 مربوطه؛ یازهاین

 به بسته ،80 یماده طبق اداری جریمه یک اعمال( ط)

 در شدهعنوان معیارهای بر عالوه خاص، مورد هر در شرایط

  ؛هاآن یجابه یا پاراگراف، این

 در واقع کنندهیافتدر به داده جریان تعلیق دستور( ی)

 ؛المللیینب سازمان یا ثالث کشور

 اعطای و یامشاوره قدرت دارای باید نظارتی نهاد هر. 0

 :باشد زیر اختیار

 لیقب یمشاوره فرآیند با مطابق گرکنترل به مشاوره( الف)

 ؛06 یماده در شدهاشاره

equipment and means, in accordance with Union or 

Member State procedural law.  

2.Each supervisory authority shall have all of the 

following corrective powers:  

(a) to issue warnings to a controller or processor that 

intended processing operations are likely to infringe 

provisions of this Regulation;  

(b) to issue reprimands to a controller or a processor 

where processing operations have infringed 

provisions of this Regulation;  

(c) to order the controller or the processor to comply 

with the data subject's requests to exercise his or her 

rights pursuant to this Regulation; 

(d) to order the controller or processor to bring 

processing operations into compliance with the 

provisions of this Regulation, where appropriate, in a 

specified manner and within a specified period; 

(e) to order the controller to communicate a personal 

data breach to the data subject;  

(f) to impose a temporary or definitive limitation 

including a ban on processing;  

(g) to order the rectification or erasure of personal 

data or restriction of processing pursuant to Articles 

16, 17 and 18 and the notification of such actions to 

recipients to whom the personal data have been 

disclosed pursuant to Article 17(2) and Article 19; 

(h) to withdraw a certification or to order the 

certification body to withdraw a certification issued 

pursuant to Articles 42 and 43, or to order the 

certification body not to issue certification if the 

requirements for the certification are not or are no 

longer met;  

(i) to impose an administrative fine pursuant to 

Article 83, in addition to, or instead of measures 

referred to in this paragraph, depending on the 

circumstances of each individual case;  

(j) to order the suspension of data flows to a recipient 

in a third country or to an international organisation. 

3.Each supervisory authority shall have all of the 

following authorisation and advisory powers:  

(a) to advise the controller in accordance with the 

prior consultation procedure referred to in Article 36; 

(b) to issue, on its own initiative or on request, 

opinions to the national parliament, the Member 

State government or, in accordance with Member 

State law, to other institutions and bodies as well as 

to the public on any issue related to the protection of 

personal data;  

(c) to authorise processing referred to in Article 

36(5), if the law of the Member State requires such 

prior authorisation;  

(d) to issue an opinion and approve draft codes of 

conduct pursuant to Article 40(5);  

(e) to accredit certification bodies pursuant to Article 

43;  

(f) to issue certifications and approve criteria of 

certification in accordance with Article 42(5);  
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 یا عضو کشور دولت ملی، مجلس به خود عقاید ارسال(  )

 های-ارگان و مؤسسات سایر به عضو، کشور قانون طبق

 مسائل تمامی مورد در مردم، عموم همچنین و دولتی

 فردی؛ هایداده حفاظت به مربوط

 ،(5) 06 یماده در شدهاشاره پردازش به مجوز اعطای( ج)

 الزم را مجوز این وجود عضو کشور قانون کهدرصورتی

 باشد؛ شمرده

 مطابق نویسیشپ اجرایی کدهای تأیید و نظراعمال( د)

 ؛(5) 40 یماده

 ؛40 یماده مطابق گواهی نهادهای به یاعتبار ده( هي)

 بر مطابق گواهی معیارهای تأیید و هایگواه صدور( و)

 ؛(5) 42 یماده

 در مندرج استاندارد یداده حفاظت بندهای قبول( ز)

 ؛(2) 46 یماده( د) بند در و( 8) 28 یماده

( الف) بند در مندرج قراردادی بندهای دانستن مجاز( ح)

 ؛(0) 46 یماده

 یماده(  ) بند در مندرج اداری ترتیبات دانستن مجاز( ط)

 ؛(0) 466

 .49 یماده طبق آورالزام مشارکتی قواعد تأیید( ی)

 طبق نظارتی، نهاد به اعطاشده اختیارات و قدرت اعمال. 4

 مثالً گیرد، قرار مناسب یهاحفاظت تحت باید ماده این

 عضو کشور و اتحادیه قانون در که قضایی، خسارت  جبران

 .است شدهبینییشپ

 هک باشد داشته نظر در خود قانون در باید عضو کشور هر. 5

 مقررات این نقض ارجاع برای را الزم توان باید نظارتی نهاد

 اعمال برای قضایی فرآیندهای آغاز و قضایی نهادهای به

 .باشد داشته مقررات این مفاد

 نیبییشپ را نکته این خود قانون در باید عضو کشور هر. 6

 انجام برای الزم اضافی اختیار باید نظارتی نهاد که کند

 داشته را( 0) و( 2) و( 1) یهاپاراگراف در مندرج موارد

 لفص اثربخش عملکرد بر نباید اختیارات این اعمال. باشد

 .بگذارد منفی تأثیر( 9)

(g) to adopt standard data protection clauses referred 

to in Article 28(8) and in point (d) of Article 46(2); 

(h) to authorise contractual clauses referred to in 

point (a) of Article 46(3);  

(i) to authorise administrative arrangements referred 

to in point (b) of Article 46(3);  

(j) to approve binding corporate rules pursuant to 

Article 47.  

4.The exercise of the powers conferred on the 

supervisory authority pursuant to this Article shall be 

subject to appropriate safeguards, including effective 

judicial remedy and due process, set out in Union 

and Member State law in accordance with the 

Charter.  

5.Each Member State shall provide by law that its 

supervisory authority shall have the power to bring 

infringements of this Regulation to the attention of 

the judicial authorities and where appropriate, to 

commence or engage otherwise in legal proceedings, 

in order to enforce the provisions of this Regulation. 

6.Each Member State may provide by law that its 

supervisory authority shall have additional powers to 

those referred to in paragraphs 1, 2 and 3. The 

exercise of those powers shall not impair the 

effective operation of Chapter VII. 
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 CHAPTER VI Independent supervisory authorities مستقل نظارتی نهادهای -ششم فصل

 50 ماده

 فعالیت  گزارش

Article 59 Activity reports 

 هاییتفعال مورد در را یاساالنه گزارش باید نظارتی نهاد هر

 انواع از فهرستی شامل باید گزارش این و کند تهیه خود

 اتخاذشده معیارهای انواع و شدهگرفته در نظر مقررات نقش

 ملی مجلس به باید هاگزارش این. باشد( 2) 58 یماده طبق

 عضو، کشور قانون در شدهمشخص نهادهای دیگر و دولت

 قرار یئته و کمیسیون عموم، اختیار در و شوند ارسال

 .گیرند

Each supervisory authority shall draw up an annual 

report on its activities, which may include a list of 

types of infringement notified and types of measures 

taken in accordance with Article 58(2). Those reports 

shall be transmitted to the national parliament, the 

government and other authorities as designated by 

Member State law. They shall be made available to 

the public, to the Commission and to the Board. 
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 یسازگار وهمکاری  -هفتمفصل 
 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Section 1 Cooperation همکاری :5 بخش

 67 ماده

 نظارتی نهادهای دیگر و پیشرو نظارتی نهاد بین همکاری

 موردنظر

Article 60 Cooperation between the lead supervisory 

authority and the other supervisory authorities 

concerned 

 هب دستیابی جهت در و ماده این طبق پیشرو نظارتی نهاد.1

 باید موردنظر نظارتی نهادهای دیگر با همفکری، و توافق

 نهادهای دیگر و پیشرو نظارتی نهاد. باشد داشته همکاری

 هب خود بین را مربوطه اطالعات تمامی باید موردنظر نظارتی

 .بگذارند اشتراک

 انجام جهت در یژهوبه تواندیم پیشرو نظارتی نهاد. 2

 به مربوط معیارهای سازییادهپ بر نظارت یا تحقیقات

 در گر،دی عضو کشور در یافتهاستقرار پردازشگر یا گرکنترل

 پیرو که کند درخواست نظارتی نهادهای دیگر از زمان هر

 تواندیم و دهند انجام را متقابل همکاری ،61 یماده

 . کند اجرایی ،62 یماده طبق را مشترک عملیات

 در را الزم اطالعات وقفه، بدون باید پیشرو نظارتی نهاد. 0

 همچنین. دهد قرار موردتوجه نظارتی نهادهای دیگر اختیار

 دیگر به را خود نویسیشپ تصمیم تأخیر، بدون باید

 را هاآن هاییدگاهد و عقاید و نماید ارسال نظارتی نهادهای

 .کند دریافت

 از پس هفته 4 ظرف دیگر نظارتی نهادهای از هرکدام اگر. 4

 خود اعتراض و مخالفت ماده، این 0 پاراگراف طبق مشورت،

 در پیشرو نظارتی نهاد کند، اعالم نویسیشپ تصمیم به را

 دوار بر تشخیص یا شدهمطرح اعتراض پیگیری عدم صورت

 سازگاری مکانیزم در را موضوع باید اعتراض، نبودن

 .کند ثبت 60 یماده در شدهاشاره

 کردن دنبال قصد پیشرو نظارتی نهاد که یزمان. 5

 اعتراض باید باشد، داشته را منطقی و وارد یهااعتراض

 تصمیم یشدهاصالح ینسخه همراه به را شدهمطرح

 این. کند ارسال دیگر نظارتی نهادهای به را نویسیشپ

 روش با هفته دو مدت ظرف باید ،شدهاصالح نویسِپیش

 .بگیرد قرار یموردبررس 4 پاراگراف در مندرج

 در دیگر، نظارتی نهادهای از کدامیچه که یزمان. 6

 با مخالفتی 5 و 4 یهاپاراگراف در شدهمشخص زمانمدت

 روپیش نظارتی نهاد توسط شدهثبت نویسیشپ تصمیم

1.The lead supervisory authority shall cooperate with 

the other supervisory authorities concerned in 

accordance with this Article in an endeavour to reach 

consensus. The lead supervisory authority and the 

supervisory authorities concerned shall exchange all 

relevant information with each other.  

2.The lead supervisory authority may request at any 

time other supervisory authorities concerned to 

provide mutual assistance pursuant to Article 61 and 

may conduct joint operations pursuant to Article 62, 

in particular for carrying out investigations or for 

monitoring the implementation of a measure 

concerning a controller or processor established in 

another Member State.  

3.The lead supervisory authority shall, without delay, 

communicate the relevant information on the matter 

to the other supervisory authorities concerned. It 

shall without delay submit a draft decision to the 

other supervisory authorities concerned for their 

opinion and take due account of their views.  

4.Where any of the other supervisory authorities 

concerned within a period of four weeks after having 

been consulted in accordance with paragraph 3 of 

this Article, expresses a relevant and reasoned 

objection to the draft decision, the lead supervisory 

authority shall, if it does not follow the relevant and 

reasoned objection or is of the opinion that the 

objection is not relevant or reasoned, submit the 

matter to the consistency mechanism referred to in 

Article 63.  

5.Where the lead supervisory authority intends to 

follow the relevant and reasoned objection made, it 

shall submit to the other supervisory authorities 

concerned a revised draft decision for their opinion. 

That revised draft decision shall be subject to the 

procedure referred to in paragraph 4 within a period 

of two weeks.  

6.Where none of the other supervisory authorities 

concerned has objected to the draft decision 

submitted by the lead supervisory authority within 

the period referred to in paragraphs 4 and 5, the lead 

supervisory authority and the supervisory authorities 

concerned shall be deemed to be in agreement with 

that draft decision and shall be bound by it.  

7.The lead supervisory authority shall adopt and 

notify the decision to the main establishment or 

single establishment of the controller or processor, as 

the case may be and inform the other supervisory 
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 و پیشرو نظارتی نهاد که معناست این به ،نداشته باشند

 آن به باید و اندیدهرس توافق به موردنظر نظارتی نهادهای

 .باشند متعهد

 یعبهش به و پذیرفته را تصمیم باید پیشرو نظارتی نهاد. 9

 سایر و پردازشگر یا گرکنترل به مربوط واحد یا اصلی

 تصمیم به نسبت که یئته و مربوطه نظارتی نهادهای

 این دهد، اطالع نمونه یک عنوانبه هستند، مشکوک

. باشد دالیل و هایتواقع از یاخالصه شامل باید اطالعات

 یشاک باید است شده ارجاع آن به شکایتی که نظارتی نهاد

 .سازد باخبر تصمیم از را

 نادیده یا  رد شکایتی که یزمان ،9 پاراگراف برخالف. 8

 ایدب شده، ارجاع آن به شکایت که نظارتی نهاد شود، گرفته

 گرکنترل و کرده اعالم شاکی به را آن و پذیرفته را تصمیم

 .نماید مطلع را

 مربوطه نظارتی نهادهای و پیشرو نظارتی نهاد که یزمان. 7

 اقدام و شکایت از ییهابخش گرفتن یدهناد یا کردن رد با

 تصمیم برسند، توافق به شکایت دیگر یهابخش برای

 نهاد. شود اتخاذ هابخش آن از هرکدام برای باید مجزایی

 گرترلکن اقدام به مربوط که بخشی برای باید پیشرو نظارتی

 ای اصلی یشعبه به را آن باید کرده، اتخاذ تصمیمی است

 الماع عضو کشور مرز در پردازشگر یا گرکنترل واحد یشعبه

 همین در. سازد باخبر آن از نیز را کنندهیتشکا و نموده،

 متصمی باید شده، ارجاع آن به شکایت که نظارتی نهاد حال

 شدههگرفت نادیده یا رد که شکایت از بخشی برای شدهگرفته

 را رپردازشگ یا گرکنترل و اعالم شاکی به را آن و پذیرفته را

 .سازند مطلع آن از

 نهاد تصمیم از اطالع از بعد پردازشگر یا گرکنترل. 10

 و معیارها باید ،7 و 9 یهاپاراگراف طبق پیشرو نظارتی

 اب مرتبط تصمیم با سازگاری که گیرد کار به را ابزارهایی

 تضمین اتحادیه، شعب تمامی در را پردازشی هاییتفعال

 ایبر اتخاذشده معیارهای باید پردازشگر یا گرکنترل. کند

 این و کند اعالم پیشرو نظارتی نهاد به را تصمیم با سازگاری

 عمطل را مربوطه نظارتی نهادهای دیگر پیشرو نظارتی نهاد

 .سازد

 یدالیل موردنظر نظارتی نهاد که استثنایی، شرایط در. 11

 داده، موضوعات منافع از حفاظت به ضروری نیاز پیرامون

authorities concerned and the Board of the decision 

in question, including a summary of the relevant 

facts and grounds. The supervisory authority with 

which a complaint has been lodged shall inform the 

complainant on the decision.  

8.By derogation from paragraph 7, where a 

complaint is dismissed or rejected, the supervisory 

authority with which the complaint was lodged shall 

adopt the decision and notify it to the complainant 

and shall inform the controller thereof.  

9.Where the lead supervisory authority and the 

supervisory authorities concerned agree to dismiss or 

reject parts of a complaint and to act on other parts of 

that complaint, a separate decision shall be adopted 

for each of those parts of the matter. The lead 

supervisory authority shall adopt the decision for the 

part concerning actions in relation to the controller, 

shall notify it to the main establishment or single 

establishment of the controller or processor on the 

territory of its Member State and shall inform the 

complainant thereof, while the supervisory authority 

of the complainant shall adopt the decision for the 

part concerning dismissal or rejection of that 

complaint, and shall notify it to that complainant and 

shall inform the controller or processor thereof. 

10.After being notified of the decision of the lead 

supervisory authority pursuant to paragraphs 7 and 9, 

the controller or processor shall take the necessary 

measures to ensure compliance with the decision as 

regards processing activities in the context of all its 

establishments in the Union. The controller or 

processor shall notify the measures taken for 

complying with the decision to the lead supervisory 

authority, which shall inform the other supervisory 

authorities concerned. 

11.Where, in exceptional circumstances, a 

supervisory authority concerned has reasons to 

consider that there is an urgent need to act in order to 

protect the interests of data subjects, the urgency 

procedure referred to in Article 66 shall apply. 

12.The lead supervisory authority and the other 

supervisory authorities concerned shall supply the 

information required under this Article to each other 

by electronic means, using a standardised format. 
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 اعمال 66 ماده بر اساس فوری فرآیندهای دهد، ارائه

 .شودمی

 موردنظر، نظارتی نهادهای دیگر و پیشرو نظارتی نهاد. 12

 ابزار از استفاده با را ماده این یازموردن اطالعات باید

 .نندک عرضه یکدیگر به استاندارد قالب در و الکترونیکی

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 61 Mutual assistance متقابل همکاری :65 ماده

 در مقررات این اعمال و تطبیق منظوربه نظارتی نهادهای.1

 داده قرار هم اختیار در را مرتبط اطالعات باید پایدار شرایط

 رهاییمعیا باید و ،داشته باشند متقابل همکاری یکدیگر با و

 اریهمک. بگیرند در نظر یکدیگر با اثربخش همکاری برای را

 و اطالعات درخواست نظیر مواردی ،خصوصبه باید، متقابل

 و قبلی یمشاوره انجام درخواست ازجمله نظارتی، معیارهای

 .دهد پوشش را تفحص و تحقیق و مجوز، صدور

 برای الزم معیارهای تمامی باید نظارتی نهاد هر. 2

 و رتأخی بدون را دیگر نظارتی نهاد درخواست به پاسخگویی

 در نظر درخواست، دریافت زمان از ماه یک از کمتر در

 انتقال شامل تواندمی خصوصبه معیارهایی چنین. بگیرد

 .باشد تحقیقات اجرای ینهدرزم مرتبط اطالعات

 مانند ضروری اطالعات تمام شامل باید کمک  درخواست. 0

 فقط شده تبادل اطالعات. باشد درخواست دالیل و اهداف

 .شود استفاده ،درخواست شده هدف برای باید

 به پاسخگویی از نباید  درخواست تحت نظارتی نهاد. 4

 :کهینمگر ا کند، ممانعت درخواست

 درخواست مورد معیارهای یا درخواست شده موضوع الف)

 باشد؛یا نداشته را الزم صالحیت اجرا، برای

 ،کندمی دریافت نظارتی نهاد که درخواستی با انطباق(  )

 .باشد عضو کشور یا اتحادیه قانون یا مقررات این ناقض

 نهاد باید درخواست شده نظارتی نهاد امکان صورت در. 5

 معیارهای پیشرفت یا نتایج از را کنندهدرخواست نظارتی

هاد ن. مطلع سازد درخواست، به پاسخگویی برای شدهانتخا 

 هب پاسخگویی از امتناع دالیل باید درخواست شده ینظارت

 .دهد ارائه 4 پاراگراف مطابق را درخواست

 باید قاعده، یک عنوانبه ،درخواست شده نظارتی نهادهای. 6

 با را نظارتی نهادهای دیگر توسط شده درخواست اطالعات

 .نندک عرضه استاندارد قالب در و الکترونیکی ابزار از استفاده

1.Supervisory authorities shall provide each other 

with relevant information and mutual assistance in 

order to implement and apply this Regulation in a 

consistent manner, and shall put in place measures 

for effective cooperation with one another. Mutual 

assistance shall cover, in particular, information 

requests and supervisory measures, such as requests 

to carry out prior authorisations and consultations, 

inspections and investigations.  

2.Each supervisory authority shall take all 

appropriate measures required to reply to a request of 

another supervisory authority without undue delay 

and no later than one month after receiving the 

request. Such measures may include, in particular, 

the transmission of relevant information on the 

conduct of an investigation.  

3.Requests for assistance shall contain all the 

necessary information, including the purpose of and 

reasons for the request. Information exchanged shall 

be used only for the purpose for which it was 

requested.  

4.The requested supervisory authority shall not 

refuse to comply with the request unless:  

(a) it is not competent for the subject-matter of the 

request or for the measures it is requested to execute; 

or  

(b) compliance with the request would infringe this 

Regulation or Union or Member State law to which 

the supervisory authority receiving the request is 

subject.  

5.The requested supervisory authority shall inform 

the requesting supervisory authority of the results or, 

as the case may be, of the progress of the measures 

taken in order to respond to the request. The 

requested supervisory authority shall provide reasons 

for any refusal to comply with a request pursuant to 

paragraph 4.  

6.Requested supervisory authorities shall, as a rule, 

supply the information requested by other 

supervisory authorities by electronic means, using a 

standardised format.  

7.Requested supervisory authorities shall not charge 

a fee for any action taken by them pursuant to a 

request for mutual assistance. Supervisory authorities 

may agree on rules to indemnify each other for 
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 برای را مبلغی نباید شده درخواست نظارتی نهادهای. 9

 و درخواست به  پاسخ جهت در پذیرفته صورت هایاقدام

 اب توانندیم نظارتی نهادهای. کنند دریافت متقابل همکاری

 انجام قبال در که کنند حاصل توافق قواعدی بر یکدیگر

 .کنند دریافت را مبالغی خاص شرایط در متقابل همکاری

 ماده این 5 پاراگراف در مندرج اطالعات نظارتی نهاد اگر. 8

 دیگر، نظارتی نهاد درخواست دریافت از ماه یک ظرف را

 اقدامات تواندیم کنندهدرخواست نظارتی نهاد ندهد، ارائه

 در( . 1) 55 ماده طبق را خود کشور مرز به مربوط موقت

 بر اساس اقدام به فوری نیاز که شود فرض باید موارد این

 باید فوری یآورالزام تصمیم و داشته وجود( 1) 66 یماده

 گرفته( اروپا) مدیرهیئته جانب از( 2) 66 یماده مطابق

 .شود

 و قالب اجرایی، هایاقدام از استفاده با تواندیم کمیسیون. 7

 الزم ترتیبات و ماده این در شدهاشاره متقابل همکاری روش

 ظارتین نهادهای بین الکترونیکی ابزار با اطالعات تبادل برای

 ارداستاند قالب یژهوبه ،مدیرهیئته و نظارتی نهادهای بین و

 این. کند مشخص را ماده این 6 پاراگراف در شدهاشاره

 در مندرج شدهبررسی روش با مطابق باید اجرایی هایاقدام

 .باشند( 2) 70 یماده

specific expenditure arising from the provision of 

mutual assistance in exceptional circumstances. 

8.Where a supervisory authority does not provide the 

information referred to in paragraph 5 of this Article 

within one month of receiving the request of another 

supervisory authority, the requesting supervisory 

authority may adopt a provisional measure on the 

territory of its Member State in accordance with 

Article 55(1). In that case, the urgent need to act 

under Article 66(1) shall be presumed to be met and 

require an urgent binding decision from the Board 

pursuant to Article 66(2).  

9.The Commission may, by means of implementing 

acts, specify the format and procedures for mutual 

assistance referred to in this Article and the 

arrangements for the exchange of information by 

electronic means between supervisory authorities, 

and between supervisory authorities and the Board, 

in particular the standardised format referred to in 

paragraph 6 of this Article. Those implementing acts 

shall be adopted in accordance with the examination 

procedure referred to in Article 93(2). 

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 62 Joint operations of supervisory نظارتی نهادهای مشترک عملیات: 60 ماده

authorities 

 تحقیقات شامل مشترک عملیات باید، نظارتی نهادهای.1

 دهند، انجام را مشترک قانون اعمال معیارهای و مشترک

 دیگر در نظارتی نهادهای کارمندان یا اعضا که عملیاتی

 .هستند دخیل آن در عضو کشورهای

 نچندی در هاییشعبه دارای پردازشگر یا گرکنترل اگر. 2

 ادهد موضوع اشخاص از یتوجهقابل تعداد یا باشد عضو کشور

 رارق پردازشی عملیات تأثیر تحت عضو کشور یک از بیش در

 حق باید عضو کشورهای از هرکدام نظارتی نهاد بگیرند،

 نظارتی نهاد. داشته باشد را مشترک عملیات در مشارکت

 نظارتی نهادهای از باید( 4) یا( 1) 56 یماده طبق اصلح

 عملیات در تا کند دعوت مربوطه عضو کشورهای از هرکدام

1.The supervisory authorities shall, where 

appropriate, conduct joint operations including joint 

investigations and joint enforcement measures in 

which members or staff of the supervisory authorities 

of other Member States are involved. 4.5.2016 L 

119/72 Official Journal of the European Union EN 

2.Where the controller or processor has 

establishments in several Member States or where a 

significant number of data subjects in more than one 

Member State are likely to be substantially affected by 

processing operations, a supervisory authority of each 

of those Member States shall have the right to 

participate in joint operations. The supervisory 

authority which is competent pursuant to Article 56(1) 

or (4) shall invite the supervisory authority of each of 

those Member States to take part in the joint 

operations and shall respond without delay to the 

request of a supervisory authority to participate.  
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 نهاد درخواست به بالفاصله باید و کرده شرکت مشترک

 .دهند پاسخ مشارکت برای نظارتی

 با و عضو، کشور قانون طبق تواندیم نظارتی نهاد. 0

 کند، ااعط را اختیاراتی پشتیبان، نظارتی نهاد مجوز از استفاده

 انپشتیب نظارتی نهاد اعضای برای تحقیق اختیارات ازجمله

 قانون بر اساس یا مشترک؛ عملیات در درگیر کارکنان یا

 ایاعض به میزبان، نظارتی نهاد مجوزهای به مربوط عضو کشور

 انونق طبق را الزم تحقیقاتی توان آن کارکنان یا نظارتی نهاد

 اراتاختی چنین. دهد ارائه پشتیبان نظارتی نهاد عضو کشور

 یا اعضا حضور و راهنمایی تحت تنها تواندیم تحقیقاتی

 هادن کارکنان یا اعضا. شود اجرا میزبان نظارتی نهاد کارکنان

 ظارتین نهاد کشوری قانون تحت باید نیز پشتیبان نظارتی

 .گیرند قرار میزبان

 پشتیبان نظارتی نهاد کارکنان ،(1) پاراگراف مطابق اگر. 4

 باید انمیزب نظارتی نهاد کشور کنند، فعالیت دیگری کشور در

 کشور قانون مطابق و پذیرفته را هاآن هایاقدام مسؤولیت

 طول در هاآن توسط وارده خسارت هرگونه مسئول عضو،

 .باشد عملیات

 باید است یجادشدها آن خاک در خسارت که کشوری. 5

 د،خو کارکنان توسط خسارت ایجاد با مشابه شرایطی تحت

 نظارتی نهاد کشور. کند برخورد  خسارت رفع به نسبت

 رکشو اشخاص به خسارت موجب آن کارکنان که پشتیبان،

 عضو کشور به را خسارت جبران باید ،اندشده دیگر  عضو

 .کند پرداخت یدهدخسارت

 اب و ثالث شرکای حقوق اجرای به نسبت تعصب بدون. 6

 باید عضو کشورهای از هرکدام ،5 پاراگراف دادن قرار استثنا

 جبران درخواست از ،(1) پاراگراف در شدهاشاره موارد در

 مندرج خسارت مسبب که عضو کشورهای دیگر از خسارت

 .کند خودداری ،اندبوده 4 پاراگراف در

 نظارتی نهاد و باشد مشترک عملیات انجام هدف، اگر. 9

 دوم یجمله در شدهگفته تعهدات به ماه 1 ظرف نتواند

 نظارتی نهادهای دیگر کند، عمل ماده این( 2) پاراگراف

3.A supervisory authority may, in accordance with 

Member State law, and with the seconding 

supervisory authority's authorisation, confer powers, 

including investigative powers on the seconding 

supervisory authority's members or staff involved in 

joint operations or, in so far as the law of the Member 

State of the host supervisory authority permits, allow 

the seconding supervisory authority's members or 

staff to exercise their investigative powers in 

accordance with the law of the Member State of the 

seconding supervisory authority. Such investigative 

powers may be exercised only under the guidance and 

in the presence of members or staff of the host 

supervisory authority. The seconding supervisory 

authority's members or staff shall be subject to the 

Member State law of the host supervisory authority. 

4.Where, in accordance with paragraph 1, staff of a 

seconding supervisory authority operate in another 

Member State, the Member State of the host 

supervisory authority shall assume responsibility for 

their actions, including liability, for any damage 

caused by them during their operations, in accordance 

with the law of the Member State in whose territory 

they are operating. 

 5.The Member State in whose territory the damage 

was caused shall make good such damage under the 

conditions applicable to damage caused by its own 

staff. The Member State of the seconding supervisory 

authority whose staff has caused damage to any 

person in the territory of another Member State shall 

reimburse that other Member State in full any sums it 

has paid to the persons entitled on their behalf.   

6.Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-

vis third parties and with the exception of paragraph 

5, each Member State shall refrain, in the case 

provided for in paragraph 1, from requesting 

reimbursement from another Member State in relation 

to damage referred to in paragraph 4. 

 7.Where a joint operation is intended and a 

supervisory authority does not, within one month, 

comply with the obligation laid down in the second 

sentence of paragraph 2 of this Article, the other 

supervisory authorities may adopt a provisional 

measure on the territory of its Member State in 

accordance with Article 55. In that case, the urgent 

need to act under Article 66(1) shall be presumed to 

be met and require an opinion or an urgent binding 

decision from the Board pursuant to Article 66(2). 
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 مطابق کشور، مرزهای  داخل در قانونی ابزار از توانندیم

 هک شود فرض باید حالت، این در. کنند استفاده ،55 یماده

 به نیاز و دارد وجود( 1) 66 یماده تحت اقدام به فوری نیاز

 مطابق ،مدیرهیئته جانب از فوری آورالزام تصمیم یا نظر

 .است( 2) 66 یماده

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Section 2 Consistency سازگاری: 0 بخش

 Article 63 Consistency mechanism سازگاری مکانیزم: 63 ماده

 سراسر در مقررات این سازگار کاربرد در مشارکت منظوربه

 زنیا که هر جا و یکدیگر، با باید نظارتی نهادهای اتحادیه،

 دهشطراحی سازگاری مکانیزم طریق از کمیسیون، با باشد

 .کنند همکاری بخش، این در

In order to contribute to the consistent application of 

this Regulation throughout the Union, the 

supervisory authorities shall cooperate with each 

other and, where relevant, with the Commission, 

through the consistency mechanism as set out in this 

Section 

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 64 Opinion of the Board مدیرهیئته نظر :60 ماده

 دارای نظارتی نهاد که یزمان باید( اروپا) مدیرهیئته.1

 دارد، را زیر معیارهای از هرکدام پذیرش قصد صالحیت،

 دارای نظارتی نهاد منظور، همین به. کند اعالم را خود نظر

 هب زیر شرایط تحت را نویسیشپ تصمیم باید صالحیت

 :دهد ارائه مدیرهیئته

 عملیات موضوع از فهرستی اتخاذ آن هدف که یزمان( الف)

 دهدا حفاظت اثرات ارزیابی به مربوط یازهاین برای پردازشی

 باشد؛ ،(4) 05 یماده با مطابق

 وجود و( 9) 40 یماده به مربوط موضوع به که یزمان(  )

 یتوسعه یا اصالح یا نویسیشپ اجرایی کد بین سازگاری

 کند؛ توجه مقررات این با آن

 مطابق نهادیک یاعتبار ده معیارهای تأیید آن هدف( ج)

( 0) 40 یماده با مطابق گواهی نهاد یا ،(0) 41 یماده

 باشد؛

1.The Board shall issue an opinion where a 

competent supervisory authority intends to adopt any 

of the measures below. To that end, the competent 

supervisory authority shall communicate the draft 

decision to the Board, when it:  

(a) aims to adopt a list of the processing operations 

subject to the requirement for a data protection 

impact assessment pursuant to Article 35(4);  

(b) concerns a matter pursuant to Article 40(7) 

whether a draft code of conduct or an amendment or 

extension to a code of conduct complies with this 

Regulation; 

(c) aims to approve the criteria for accreditation of a 

body pursuant to Article 41(3) or a certification body 

pursuant to Article 43(3);  

(d) aims to determine standard data protection 

clauses referred to in point (d) of Article 46(2) and in 

Article 28(8);  

(e) aims to authorise contractual clauses referred to 

in point (a) of Article 46(3); or  

(f) aims to approve binding corporate rules within the 

meaning of Article 47. 
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 مندرج استاندارد داده حفاظت مقررات تعیین آن هدف( د)

 باشد؛( 8) 28 یماده و( 2) 46 یماده( د) بند در

 در مندرج قراردادی مقررات کردن مجاز آن هدف( هي)

 باشد؛( 0) 46 یماده( الف) بخش

 شدهیانب مفهوم با آورالزام همکاری قواعد تأیید آن هدف( و)

 .باشد 49 یماده در

 واندتیم کمیسیون یا مدیرهیئته یسرئ نظارتی، نهاد هر. 2

 یا کلی کاربرد موضوع بررسی تقاضای ،نظراعمال باهدف

 ژهیوبه باشند، داشته را عضو کشور یک از بیش در اثرگذار

 همکاری تعهدات با صالحیت دارای نظارتی نهاد که یزمان

 مطابق مشترک عملیات یا 61 یماده در شدهعنوان متقابل

 .نباشد سازگار ،62 یماده

 ،(2) و( 1) یهاپاراگراف در شدهاشاره موارد در. 0

 که شدهثبت موضوع مورد در را خود نظر باید مدیرهیئته

 باید نظر این. کند اعالم ،شدهداده آن به راجع نظری قبالً

 صادر مدیرهیئته اعضای اکثریت رأی با و هفته 8 ظرف

 دتم این ،موردنظر موضوع پیچیدگی گرفتن نظر در با. شود

 تصمیم اینکه به توجه با. شود تمدید هفته 6 تا تواندیم

 اعضای بین( 1) پاراگراف در شدهاشاره نویسیشپ

 اگر شود،می مطرح( 5) پاراگراف با مطابق مدیرهیئته

 ،مدیرهیئته یسرئ توسط شدهمشخص مدت ظرف عضوی

 اب که خواهد بود براین فرض باشد، نداشته آن با مخالفتی

 .است موافق نویسپیش تصمیم

 بزارا از استفاده با فوراً، باید کمیسیون و نظارتی نهادهای. 4

 برای شدهمشخص  استاندارد قالب تحت و الکترونیکی

 ،نویسیشپ  تصمیم حقایق، ازی اخالصه مربوطه، اطالعات

 و کرده، ضروری را معیارهایی چنین تصویب که هاییزمینه

 به را ،موردنظر نظارتی نهادهای دیگر هاییدگاهد

 .کنند ارسال مدیرهیئته

 توسط غیرضروری تأخیر بدون باید مدیرهیئته ریاست. 5

 :کند رسانیاطالع الکترونیکی ابزار

 اطالعات هرگونه از را کمیسیون و مدیرهیئته اعضای( الف)

 رهمدییئته منشی. سازد مطلع استاندارد قالب در دریافتی

 کند؛ تهیه را اطالعات یترجمه نیاز، هنگام به باید

 ،(2) و( 1) یهاپاراگراف طبق ،موردنظر نظارتی نهاد(  )

 اختیار در را آن و ساخته مطلع خود ازنظر را کمیسیون

 .دهد قرار عموم

 2.Any supervisory authority, the Chair of the Board 

or the Commission may request that any matter of 

general application or producing effects in more than 

one Member State be examined by the Board with a 

view to obtaining an opinion, in particular where a 

competent supervisory authority does not comply 

with the obligations for mutual assistance in 

accordance with Article 61 or for joint operations in 

accordance with Article 62. 

 3.In the cases referred to in paragraphs 1 and 2, the 

Board shall issue an opinion on the matter submitted 

to it provided that it has not already issued an 

opinion on the same matter. That opinion shall be 

adopted within eight weeks by simple majority of the 

members of the Board. That period may be extended 

by a further six weeks, taking into account the 

complexity of the subject matter. Regarding the draft 

decision referred to in paragraph 1 circulated to the 

members of the Board in accordance with paragraph 

5, a member which has not objected within a 

reasonable period indicated by the Chair, shall be 

deemed to be in agreement with the draft decision. 

4.Supervisory authorities and the Commission shall, 

without undue delay, communicate by electronic 

means to the Board, using a standardised format any 

relevant information, including as the case may be a 

summary of the facts, the draft decision, the grounds 

which make the enactment of such measure 

necessary, and the views of other supervisory 

authorities concerned. 

 5.The Chair of the Board shall, without undue, delay 

inform by electronic means:  

(a) the members of the Board and the Commission of 

any relevant information which has been 

communicated to it using a standardised format. The 

secretariat of the Board shall, where necessary, 

provide translations of relevant information; and  

(b) the supervisory authority referred to, as the case 

may be, in paragraphs 1 and 2, and the Commission 

of the opinion and make it public. 

 6.The competent supervisory authority shall not 

adopt its draft decision referred to in paragraph 1 

within the period referred to in paragraph 3. 

 7.The supervisory authority referred to in paragraph 

1 shall take utmost account of the opinion of the 

Board and shall, within two weeks after receiving the 

opinion, communicate to the Chair of the Board by 

electronic means whether it will maintain or amend 

its draft decision and, if any, the amended draft 

decision, using a standardised format. 

 8.Where the supervisory authority concerned 

informs the Chair of the Board within the period 

referred to in paragraph 7 of this Article that it does 

not intend to follow the opinion of the Board, in 

whole or in part, providing the relevant grounds, 

Article 65(1) shall apply. 
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 را نویسیشپ تصمیم نباید صالحیت دارای نظارتی نهاد. 6

 پاراگراف در شدهمشخص یدوره ظرف ،(1) پاراگراف طبق

 .اتخاذ کند ،(0)

 اکثریت باید( 1) پاراگراف در شدهاشاره نظارتی نهاد. 9

 از بعد هفته دو ظرف و پذیرفته را مدیرهیئته نظرات

 مدیرهیئته ریاست به الکترونیکی ابزار توسط نظر، دریافت

خواهد  حفظ را خود نویسیشپ تصمیم آیا که کند اعالم

 نویسیشپ تصمیم یتدرنها و خواهد نمود اصالح یا کرد

 مدیرهیئته ریاست به استاندارد قالب تحت را شدهاصالح

 .کند اعالم

 ظرف را مدیرهیئته ریاست موردنظر، نظارتی نهاد اگر.  8

 سازد، مطلع ماده این( 9) پاراگراف در شدهمشخص یدوره

 ای کامل صورتبه را، مدیرهیئته نظرات از پیروی قصد که

 .شود اعمال باید( 1) 65 یماده ندارد، جزئی،

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 65 Dispute resolution by the Board مدیرهیئته توسط اختالف حل: 65 ماده

 در مقررات این سازگار و درست کاربرد تضمین منظوربه.1

 در را آور-الزام تصمیم یک باید مدیرهیئته مختلف، موارد

 :کند اتخاذ زیر موارد

 نهاد ،(4) 60 یماده در شدهاشاره حالت در که یزمان( الف)

 نویس-پیش تصمیم با منطقی مخالفت موردنظر نظارتی

 و منطقی دلیل به رو پیش نهاد یا باشد داشته پیشرو نهاد

 باید آور-الزام تصمیم. کند رد را آن اختالف، نبودن وارد

 مستدل، و منطقی مخالفت در که موضوعاتی تمامی

 لحاظ را مقررات این ناقض موارد یژهوبه هستند، موردبحث

 باشد؛ کرده

 شایستگی به نسبت متضادی هاییدگاهد که یزمان(  )

 وجود نظارتی نهادهای برای اصلی یشعبه عنوان کسب

 ؛داشته باشد

 مندرج موارد در صالحیت دارای نظارتی نهاد که یزمان( ج)

 یا شود-نمی جویا را مدیرهیئته نظر ،(1) 64 یماده در

 پیروی ،صادرشده 64 یماده طبق که مدیرهیئته ازنظر

 کمیسیون یا مربوطه، نظارتی نهاد هر حالت این در. نکند

 .برساند مدیرهیئته اطالع به را موضوع تواندیم

 از ماه 1 ظرف باید( 1) پاراگراف در شدهاشاره تصمیم. 2

 مدیرهیئته اعضای اکثریت دوسوم توسط موضوع ارجاع

1.In order to ensure the correct and consistent 

application of this Regulation in individual cases, the 

Board shall adopt a binding decision in the following 

cases:  

(a) where, in a case referred to in Article 60(4), a 

supervisory authority concerned has raised a relevant 

and reasoned objection to a draft decision of the lead 

authority or the lead authority has rejected such an 

objection as being not relevant or reasoned. The 

binding decision shall concern all the matters which 

are the subject of the relevant and reasoned 

objection, in particular whether there is an 

infringement of this Regulation; 

(b) where there are conflicting views on which of the 

supervisory authorities concerned is competent for 

the main establishment;  

(c) where a competent supervisory authority does not 

request the opinion of the Board in the cases referred 

to in Article 64(1), or does not follow the opinion of 

the Board issued under Article 64. In that case, any 

supervisory authority concerned or the Commission 

may communicate the matter to the Board. 

 2.The decision referred to in paragraph 1 shall be 

adopted within one month from the referral of the 

subject-matter by a two-thirds majority of the 

members of the Board. That period may be extended 

by a further month on account of the complexity of 

the subject-matter. The decision referred to in 

paragraph 1 shall be reasoned and addressed to the 

lead supervisory authority and all the supervisory 

authorities concerned and binding on them. 
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 تا موضوع، پیچیدگی به بسته تواندیم دوره این. شود اتخاذ

 ،(1) پاراگراف در مندرج تصمیم. شود تمدید دیگر ماه یک

 نهادهای تمام و پیشرو نظارتی نهاد به و بوده منطقی باید

 .باشد آورالزام هاآن برای و شدهداده اطالع مربوطه نظارتی

 مدت ظرف تصمیم، اتخاذ در مدیرهیئته که یزمان. 0

 خود تصمیم باید باشد، ناتوان( 2) پاراگراف در شدهمشخص

 در مندرج دوم، ماه اتمام از بعد هفته دو ظرف حداکثر را

 مدیرهیئته اعضای اکثریت رأی از استفاده با ،(2) پاراگراف

 و شکاف مدیرهیئته اعضای بین که یزمان. کند اتخاذ

 ریاست توسط باید تصمیم باشد، داشته وجود دودستگی

 .شود گرفته مدیرهیئته

 شدهاشاره یهادوره ظرف نباید مربوطه، نظارتی نهادهای. 4

 موضوع به راجع تصمیمی ،(0) و( 2) یهاپاراگراف در

 .کنند اتخاذ ،(1) پاراگراف طبق مدیرهیئته به شدهارسال

 در مندرج تصمیم سریعاً، باید مدیرهیئته ریاست. 5

. دهد اطالع مربوطه نظارتی نهادهای به را( 1) پاراگراف

 باید تصمیم. کند مطلع نیز را کمیسیون باید همچنین

( 6) پاراگراف مطابق را نهایی تصمیم نظارتی نهاد ینکهبعدازا

 منتشر مدیرهیئته یتساو  روی بر سریعاً کرد، دریافت

 .شود

 هک نظارتی نهاد دیگر، حالت در یا رو، پیش نظارتی نهاد. 6

 هایین تصمیم باید پذیرفته، صورت وی به شکایت تسلیم

 و ماده این( 1) پاراگراف در مندرج تصمیم بر اساس را خود

 تصمیم اعالم از بعد ماه یک ظرف و تأخیری هیچ بدون

 ینظارت نهاد یا پیشرو نظارتی نهاد. کند اتخاذ ،مدیرهیئته

 تاریخ از را مدیرهیئته باید شده، وی تسلیم شکایت که

 شخص و پردازشگر و گرکنترل به نهایی تصمیم اعالن

 یدبا نظارتی نهادهای نهایی تصمیم. کند مطلع داده، موضوع

 تصمیم. شوند اتخاذ( 7) و( 8) ،(9) 60 یماده شرایط تحت

 ماده، این( 1) پاراگراف در مندرج تصمیم به باید نهایی

 پاراگراف، در مندرج تصمیم که کند مشخص و شده ارجاع

 ماده این( 5) پاراگراف مطابق و مدیرهیئته یتساو  روی

 رافپاراگ در مندرج تصمیم باید نهایی تصمیم. شود منتشر

 .داشته باشد ضمیمه صورتبه را( 1)

 3.Where the Board has been unable to adopt a 

decision within the periods referred to in paragraph 

2, it shall adopt its decision within two weeks 

following the expiration of the second month 

referred to in paragraph 2 by a simple majority of the 

members of the Board. Where the members of the 

Board are split, the decision shall by adopted by the 

vote of its Chair. 

 4.The supervisory authorities concerned shall not 

adopt a decision on the subject matter submitted to 

the Board under paragraph 1 during the periods 

referred to in paragraphs 2 and 3. 

 5.The Chair of the Board shall notify, without undue 

delay, the decision referred to in paragraph 1 to the 

supervisory authorities concerned. It shall inform the 

Commission thereof. The decision shall be published 

on the website of the Board without delay after the 

supervisory authority has notified the final decision 

referred to in paragraph 6. 

 6.The lead supervisory authority or, as the case may 

be, the supervisory authority with which the 

complaint has been lodged shall adopt its final 

decision on the basis of the decision referred to in 

paragraph 1 of this Article, without undue delay and 

at the latest by one month after the Board has 

notified its decision. The lead supervisory authority 

or, as the case may be, the supervisory authority with 

which the complaint has been lodged, shall inform 

the Board of the date when its final decision is 

notified respectively to the controller or the 

processor and to the data subject. The final decision 

of the supervisory authorities concerned shall be 

adopted under the terms of Article 60(7), (8) and (9). 

The final decision shall refer to the decision referred 

to in paragraph 1 of this Article and shall specify that 

the decision referred to in that paragraph will be 

published on the website of the Board in accordance 

with paragraph 5 of this Article. The final decision 

shall attach the decision referred to in paragraph 1 of 

this Article. 
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 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 66 Urgency procedure اضطراری روش :66 ماده

 تشخیص مربوطه نظارتی نهاد که استثنایی، شرایط در.1

 و حقوق از حفاظت جهت در اقدام به فوری نیاز دهدیم

 از تبعیت عدم با دارد، وجود داده موضوع شخص هاییآزاد

 روش یا 65 و ،64 ،60 یهاماده در مندرج سازگاری مکانیزم

 را قانونی هایاقدام سریعاً تواندمی ،60 یماده در مندرج

 زمانمدت تحت خود، مرزهای در قانونی اثرات ایجاد برای

 یعاًسر باید نظارتی نهاد. کند اتخاذ ماه، سه از کمتر مشخص،

 نظارتی نهادهای دیگر به را هاآن اتخاذ دالیل و هااقدام این

 .نماید مخابره کمیسیون و مدیرهیئته مربوطه،

اتخاذ ( 1) پاراگراف مطابق را اقدامی نظارتی نهادیک اگر. 2

 ضروری نهایی هایاقدام اتخاذ که دهد تشخیص و کند

 یفور آورالزام تصمیم یا فوری نظر متقاضی تواندیم است،

 لدلی ذکر با را درخواستی چنین دالیل و باشد مدیرهیئته

 .دهد ارائه آن فوریت

 یا نظر ،(2) 65 یماده و( 0) 64 یماده از معافیت با. 4

 این( 0) و( 2) پاراگراف در مندرج فوری آورالزام  تصمیم

 اعضای اکثریت رأی طریق از و هفته دو ظرف باید ماده،

 .شود صادر مدیرهیئته

1.In exceptional circumstances, where a supervisory 

authority concerned considers that there is an urgent 

need to act in order to protect the rights and freedoms 

of data subjects, it may, by way of derogation from 

the consistency mechanism referred to in Articles 63, 

64 and 65 or the procedure referred to in Article 60, 

immediately adopt provisional measures intended to 

produce legal effects on its own territory with a 

specified period of validity which shall not exceed 

three months. The supervisory authority shall, 

without delay, communicate those measures and the 

reasons for adopting them to the other supervisory 

authorities concerned, to the Board and to the 

Commission. 

 2.Where a supervisory authority has taken a measure 

pursuant to paragraph 1 and considers that final 

measures need urgently be adopted, it may request an 

urgent opinion or an urgent binding decision from 

the Board, giving reasons for requesting such opinion 

or decision. 

 3.Any supervisory authority may request an urgent 

opinion or an urgent binding decision, as the case 

may be, from the Board where a competent 

supervisory authority has not taken an appropriate 

measure in a situation where there is an urgent need 

to act, in order to protect the rights and freedoms of 

data subjects, giving reasons for requesting such 

opinion or decision, including for the urgent need to 

act. 

 4.By derogation from Article 64(3) and Article 

65(2), an urgent opinion or an urgent binding 

decision referred to in paragraphs 2 and 3 of this 

Article shall be adopted within two weeks by simple 

majority of the members of the Board. 

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 67 Exchange of information اطالعات تبادل :60 ماده

 در را کلی قلمروی با اجرایی هایاقدام تواندیم کمیسیون

 ابزار توسط اطالعات تبادل ترتیبات شدهمشخص جهت

 و نظارتی نهادهای بین و نظارتی نهادهای بین الکترونیکی

 ،4ی6 ماده در مندرج استاندارد قالب تحت ،مدیرهیئته

 .کند مشخص

 در مندرج بررسی روش با مطابق باید اجرایی هایاقدام این

 .شوند اتخاذ( 2) 70 یماده

The Commission may adopt implementing acts of 

general scope in order to specify the arrangements 

for the exchange of information by electronic means 

between supervisory authorities, and between 

supervisory authorities and the Board, in particular 

the standardised format referred to in Article 64. 

Those implementing acts shall be adopted in 

accordance with the examination procedure referred 

to in Article 93(2). 
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 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Section 3 European data protection board اروپا هایداده از حفاظت یمدیرهیئته: 3 بخش

 Article 68 European Data Protection Board اروپا هایداده از حفاظت یمدیرهیئته: 68 ماده

 اختصاربه یا) اروپا هایداده از حفاظت یمدیرهیئته.1

 اروپا یاتحادیه به وابسته نهادی عنوانبه( مدیرهیئته

 .باشد حقوقی شخصیت دارای باید و است شدهیستأس

 .است آن ریاست مدیرهیئته این رسمی ینماینده. 2

 ینظارت نهادهای از یکی مدیر از متشکل باید مدیرهیئته. 0

 نمایندگان دیگر و اروپا هایداده از حفاظت ناظر و کشور هر

 .باشد مربوطه

 مسئول نظارتی نهادیک از بیش  عضو کشور هر در اگر. 4

 ینماینده یک باشد، مقررات این مفاد کاربرد بر نظارت

 .شود انتخا  عضو کشور قانون طبق باید مشترک

 جلسات و هایتفعال در شرکت حق باید کمیسیون. 5

 کمیسیون. داشته باشد رأی حق داشتن بدون را مدیرهیئته

 یدبا مدیرهیئته ریاست. کند تعیین را نماینده یک باید

 .دهد اطالع کمیسیون به را مدیرهیئته هاییتفعال

 از حفاظت ناظر ،65 یماده در شدهاشاره موارد در. 6

 و اصول به مربوط که تصمیماتی در تنها باید اروپا هایداده

 و ادارات ،هادستگاه مؤسسات، در اعمالقابل قواعد

 هستند، مقررات این مفاد به مربوط اروپایی یهاآژانس

 .باشد رأی حق دارای

1.The European Data Protection Board (the ‘Board’) 

is hereby established as a body of the Union and 

shall have legal personality.  

2.The Board shall be represented by its Chair.  

3.The Board shall be composed of the head of one 

supervisory authority of each Member State and of 

the European Data Protection Supervisor, or their 

respective representatives.  

4.Where in a Member State more than one 

supervisory authority is responsible for monitoring 

the application of the provisions pursuant to this 

Regulation, a joint representative shall be appointed 

in accordance with that Member State's law.  

5.The Commission shall have the right to participate 

in the activities and meetings of the Board without 

voting right. The Commission shall designate a 

representative. The Chair of the Board shall 

communicate to the Commission the activities of the 

Board.  

6.In the cases referred to in Article 65, the European 

Data Protection Supervisor shall have voting rights 

only on decisions which concern principles and rules 

applicable to the Union institutions, bodies, offices 

and agencies which correspond in substance to those 

of this Regulation. 
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 Article 69 Independence استقالل :60 ماده

 و اختیارات اجرای و وظایف انجام در باید مدیرهیئته.1

 .کند عمل مستقل ،91 و 90 یهاماده طبق خود قدرت

 توسط شدهانجام یهادرخواست به نسبت تعصب بدون. 2

 ،(2) 90 ماده و( 1) 90 ماده(  ) بند طبق کمیسیون،

 به خود، قدرت اعمال یا وظایف عملکرد در باید مدیرهیئته

 .نباشد فردی یا نهاد هیچ از دستورالعمل کسب دنبال

1.The Board shall act independently when 

performing its tasks or exercising its powers pursuant 

to Articles 70 and 71.  

2.Without prejudice to requests by the Commission 

referred to in point (b) of Article 70(1) and in Article 

70(2), the Board shall, in the performance of its tasks 

or the exercise of its powers, neither seek nor take 

instructions from anybody. 
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 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 70 Tasks of the Board مدیرهیئته وظایف :07 ماده

 تضمین را مقررات این سازگار کاربرد باید مدیرهیئته.1

 یا خود، اولیه اقدام با باید مدیرهیئته منظور، همین به. کند

 :کمیسیون درخواست به بنا

 در مندرج موارد در مقررات این صحیح کاربرد بر ناظر( الف)

 نهادهای وظایف به نسبت تعصب بدون ،65 و 64 یهاماده

 باشد؛ ملی نظارتی

 فردی یهاداده حفاظت به مربوط مسائل تمامی در(  )

 مقررات، این برای پیشنهادی اصالحات شامل اتحادیه،

 دهد؛ ارائه کمیسیون به را الزم هاییهتوص

 بین اطالعات تبادل فرآیندهای و قالب مورد در( ج)

 قواعد همچنین نظارتی، نهادهای و پردازشگرها ها،گرکنترل

 هداشت کمیسیون به را  الزم هاییهتوص ،آورالزام مشارکتی

 باشد؛

 به مربوط تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،رهنمون( د)

 هایداده به مربوط هاییکپ و هاینکل حذف هایروش

 19 یماده طبق موجود کلی ارتباطی خدمات از را فردی

 کند؛ مشخص ،(2)

 از یکی درخواست برحسب و خود، یاولیه اقدام با( هي)

 کاربرد به مربوط سؤاالت تمامی کمیسیون، یا خود اعضای

 در سازگاری بهبود منظوربه و کرده بررسی را مقررات این

 تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،رهنمون مقررات، این کاربرد

 دهد؛ ارائه را

 بهتر کردن مشخص برای پاراگراف این( هي) بند طبق( و)

 پیرو ،سازییهنما بر مبتنی تصمیمات ضوابط و شرایط

 را تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،،رهنمون(2) 22 یماده

 کند؛ ارائه

 نقض تشخیص برای پاراگراف، این( هي) بند با مطابق( ز)

 یماده در مندرج ناخوشایند تأخیر تعیین و فردی هایداده

 یا گرکنترل که خاصی شرایط برای و( 2) و( 1) 00

 فردی هایداده نقض از اطالع داشتن نیازمند پردازشگر

 هارائ را تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،رهنمون باید هستند،

 دهد؛

 نقض که شرایطی در پاراگراف، این( هي) بند با مطابق( ح)

 آزادی و حقوق به باال تهدید ایجاد باعث فردی هایداده

1.The Board shall ensure the consistent application 

of this Regulation. To that end, the Board shall, on 

its own initiative or, where relevant, at the request of 

the Commission, in particular:  

(a) monitor and ensure the correct application of this 

Regulation in the cases provided for in Articles 64 

and 65 without prejudice to the tasks of national 

supervisory authorities; 4.5.2016 L 119/76 Official 
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(b) advise the Commission on any issue related to the 

protection of personal data in the Union, including 

on any proposed amendment of this Regulation;  

(c) advise the Commission on the format and 

procedures for the exchange of information between 

controllers, processors and supervisory authorities 

for binding corporate rules;  

(d) issue guidelines, recommendations, and best 

practices on procedures for erasing links, copies or 

replications of personal data from publicly available 

communication services as referred to in Article 

17(2);  

(e) examine, on its own initiative, on request of one 

of its members or on request of the Commission, any 

question covering the application of this Regulation 

and issue guidelines, recommendations and best 

practices in order to encourage consistent application 

of this Regulation;  

(f) issue guidelines, recommendations and best 

practices in accordance with point (e) of this 

paragraph for further specifying the criteria and 

conditions for decisions based on profiling pursuant 

to Article 22(2);  

(g) issue guidelines, recommendations and best 

practices in accordance with point (e) of this 

paragraph for establishing the personal data breaches 

and determining the undue delay referred to in 

Article 33(1) and (2) and for the particular 

circumstances in which a controller or a processor is 

required to notify the personal data breach;  

(h) issue guidelines, recommendations and best 

practices in accordance with point (e) of this 

paragraph as to the circumstances in which a 

personal data breach is likely to result in a high risk 

to the rights and freedoms of the natural persons 

referred to in Article 34(1).  

(i) issue guidelines, recommendations and best 

practices in accordance with point (e) of this 

paragraph for the purpose of further specifying the 

criteria and requirements for personal data transfers 

based on binding corporate rules adhered to by 

controllers and binding corporate rules adhered to by 

processors and on further necessary requirements to 

ensure the protection of personal data of the data 

subjects concerned referred to in Article 47;  
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 ،شوندیم( 1) 04 یماده مطابق حقیقی، اشخاص

 کند؛ ارائه را تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،رهنمون

 بیشتر تعیین باهدف و پاراگراف این( هي) بند مطابق( ط)

 قواعد بر مبتنی فردی، هایداده انتقال الزامات و شرایط

 آورالزام مشارکتی قواعد و هاگرکنترل آورالزام مشارکتی

 برای یازموردن بیشتر، نیازهای بر اساس و پردازشگرها

 در مندرج داده، موضوع اشخاص هایداده حفاظت تضمین

 ارائه را تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،رهنمون ،49 یماده

 دهد؛

 ربیشت تعیین باهدف پاراگراف، این( هي) بند با مطابق( ی)

 47 یماده بر اساس فردی هایداده انتقال الزامات و شرایط

 کند؛ ارائه را تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،،رهنمون(1)

 در نظر با را نظارتی نهادهای به مربوط هایرهنمون( ک)

 و( 2) ،(1) 58 یماده در شدهاشاره هایاقدام کاربرد گرفتن

 کند؛ طراحی ،80 یماده پیرو اداری جرائم وضع و( 0)

 تجار  بهترین و هایشنهادپ ها،رهنمون عملی کاربرد( ل)

 کند؛ بازبینی را( و) و( هي) بند در مندرج

 فرآیندهای ریزییهپا برای پاراگراف این( هي) بند مطابق( م)

 نقض مورد در حقیقی اشخاص توسط دهی گزارش مشترک

 و هایشنهادپ ها،،رهنمون(2) 54 یماده طبق مقررات این

 دهد؛ ارائه را تجار  بهترین

 های مکانیزم ریزییهپا و اجرایی کدهای طراحی مشوق( ن)

 طبق داده حفاظت عالئم و هانشان و داده حفاظت گواهی

 باشد؛ 42 و 40 هایماده

 یادوره بازبینی و گواهی نهادهای به یاعتبار ده( س)

 ینسخه یک و داده انجام 40 یماده طبق را آن به مربوط

 از و( 6) 40 یماده طبق اعتبار، تأیید نهادهای از عمومی

 در واقع اعتبارشده تأیید یپردازشگرها یا هاگرکنترل

 کند؛ حفظ را( 9) 42 یماده طبق ثالث کشورهای

اعتبار  به نگاه با را( 0) 40 یماده در شدهاشاره یازهاین( ع)

 کند؛ مشخص ،42 یماده تحت گواهی نهادهای به یده

 در شدهاشاره گواهی یازهاین به راجع را خود نظر( ف)

 برساند؛ کمیسیون اطالع به ،(8) 40 یماده

 یماده در مندرج هایآیکون یینهدرزم را خود نظر( ص)

 دهد؛ اطالع کمیسیون به ،(9) 12

 سطح بودن کافی ارزیابی یینهدرزم را خود نظر( ق)

 اطالع به ،المللیینب سازمان یا ثالث کشور در حفاظت

(j) issue guidelines, recommendations and best 

practices in accordance with point (e) of this 

paragraph for the purpose of further specifying the 

criteria and requirements for the personal data 

transfers on the basis of Article 49(1);  

(k) draw up guidelines for supervisory authorities 

concerning the application of measures referred to in 

Article 58(1), (2) and (3) and the setting of 

administrative fines pursuant to Article 83; 

(l) review the practical application of the guidelines, 

recommendations and best practices referred to in 

points (e) and (f);  

(m) issue guidelines, recommendations and best 

practices in accordance with point (e) of this 

paragraph for establishing common procedures for 

reporting by natural persons of infringements of this 

Regulation pursuant to Article 54(2);  

(n) encourage the drawing-up of codes of conduct 

and the establishment of data protection certification 

mechanisms and data protection seals and marks 

pursuant to Articles 40 and 42;  

(o) carry out the accreditation of certification bodies 

and its periodic review pursuant to Article 43 and 

maintain a public register of accredited bodies 

pursuant to Article 43(6) and of the accredited 

controllers or processors established in third 

countries pursuant to Article 42(7);  

(p) specify the requirements referred to in Article 

43(3) with a view to the accreditation of certification 

bodies under Article 42;  

(q) provide the Commission with an opinion on the 

certification requirements referred to in Article 

43(8); (r) provide the Commission with an opinion 

on the icons referred to in Article 12(7);  

(s) provide the Commission with an opinion for the 

assessment of the adequacy of the level of protection 

in a third country or international organisation, 

including for the assessment whether a third country, 

a territory or one or more specified sectors within 

that third country, or an international organisation no 

longer ensures an adequate level of protection. To 

that end, the Commission shall provide the Board 

with all necessary documentation, including 

correspondence with the government of the third 

country, with regard to that third country, territory or 

specified sector, or with the international 

organisation. 4.5.2016 L 119/77 Official Journal of 
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(t) issue opinions on draft decisions of supervisory 

authorities pursuant to the consistency mechanism 

referred to in Article 64(1), on matters submitted 

pursuant to Article 64(2) and to issue binding 

decisions pursuant to Article 65, including in cases 

referred to in Article 66;  

(u) promote the cooperation and the effective 

bilateral and multilateral exchange of information 

and best practices between the supervisory 

authorities; 
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 ای ثالث، کشور آیا که کند مشخص و برساند کمیسیون

 سطح ،المللیینب سازمان یا آن، درون ییهابخش یا بخش

 همین به. خیر یا کندیم تأمین را حفاظت از قبولی قابل

 موارد ازجمله را، الزم سندهای تمامی باید کمیسیون منظور

 یاراخت در ،المللیینب سازمان و ثالث کشور دولت به مربوط

 دهد؛ قرار مدیرهیئته

 نهادهای نویسیشپ تصمیمات یینهدرزم را خود نظر( ر)

 ،(1) 64 یماده در مندرج سازگاری مکانیزم پیرو نظارتی،

 و( 2) 64 یماده طبق ارسالی موضوع یینهدرزم همچنین

 موارد ازجمله ،60 یماده طبق آورالزام تصمیمات صدور

 کند؛ صادر ،66 یماده در مندرج

 و اطالعات یچندگانه و دوگانه تبادل و همکاری( ش)

 دهد؛ ارتقا را نظارتی نهادهای بین تجار 

 تبادل و داده ارتقا را مشترک آموزشی یهابرنامه( ت)

 نهادهای نیاز، صورت در و، نظارتی نهادهای بین را پرسنل

 ند؛ک تسهیل المللیینب یهاسازمان و ثالث کشور نظارتی

 تجار  و قوانین مورد در را اسناد و دانش تبادل( ث)

 سراسر در داده حفاظت نظارتی نهادهای با داده حفاظت

 .دهد ارتقا جهان

 در شدهیطراح اجرایی کدهای مورد در را خود نظرات( خ)

 دهد؛ ارائه( 7) 40 یماده طبق اتحادیه، سطح

 تصمیمات از ،را یدسترسقابل الکترونیکی ینسخه( ذ)

 مسائل مورد در هادادگاه و نظارتی نهادهای توسط اتخاذشده

 .باشد داشته سازگاری، مکانیزم یینهدرزم شده ورجوعرفع

 داشته مدیرهیئته از مشورتی درخواست کمیسیون، اگر. 2

 فوریت گرفتن نظر در با را زمانی محدودیت تواندیم ،باشد

 .کند مشخص موضوع

 بهترین و هایهتوص ها،رهنمون نظرات، باید مدیرهیئته. 0

 ،70 یماده در شدهاشاره یکمیته و کمیسیون به را تجار 

 .کند منتشر عمومی صورتبه را هاآن و کرده ارسال

 مندعالقه یهابخش با باشد، الزم که هرکجا ،مدیرهیئته. 4

 در تا دهدیم را فرصت این هاآن به و کرده مشورت

 باید مدیرهیئته. دهند ارائه را خود نظر معقولی یزمانمدت

 را مشاوره فرآیند نتایج ،96 یماده به نسبت تعصب بدون

 .کند منتشر عمومی صورتبه

(v) promote common training programmes and 

facilitate personnel exchanges between the 

supervisory authorities and, where appropriate, with 

the supervisory authorities of third countries or with 

international organisations;  

(w) promote the exchange of knowledge and 

documentation on data protection legislation and 

practice with data protection supervisory authorities 

worldwide.  

(x) issue opinions on codes of conduct drawn up at 

Union level pursuant to Article 40(9); and  

(y) maintain a publicly accessible electronic register 

of decisions taken by supervisory authorities and 

courts on issues handled in the consistency 

mechanism.  

2.Where the Commission requests advice from the 

Board, it may indicate a time limit, taking into 

account the urgency of the matter.  

3.The Board shall forward its opinions, guidelines, 

recommendations, and best practices to the 

Commission and to the committee referred to in 

Article 93 and make them public.  

4.The Board shall, where appropriate, consult 

interested parties and give them the opportunity to 

comment within a reasonable period. The Board 

shall, without prejudice to Article 76, make the 

results of the consultation procedure publicly 

available. 
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 Article 71 Reports هاگزارش :05 ماده

 موردحفاظت در را یاساالنه گزارش باید مدیرهیئته.1

 اتحادیه، در شدهانجام پردازش یینهدرزم حقیقی اشخاص

 گزارش. کند تهیه المللیینب یهاسازمان و ثالث کشورهای

 و شورا اروپا، مجلس به و منتشرشده عمومی صورتبه باید

 .شود ارسال کمیسیون

 ها،رهنمون عملی کاربرد مرور شامل باید ساالنه گزارش. 2

 90 یماده( ل) بند در شدهاشاره تجار  بهترین و هایهتوص

 65 یماده در شدهاشاره آورالزام تصمیمات همچنین و( 1)

 .باشد

1.The Board shall draw up an annual report 

regarding the protection of natural persons with 

regard to processing in the Union and, where 

relevant, in third countries and international 

organisations. The report shall be made public and be 

transmitted to the European Parliament, to the 

Council and to the Commission.  

2.The annual report shall include a review of the 

practical application of the guidelines, 

recommendations and best practices referred to in 

point (l) of Article 70(1) as well as of the binding 

decisions referred to in Article 65. 
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 Article 72 Procedure روش :00 ماده

 اتخاذ را تصمیمات اعضا اکثریت یبارأ باید مدیرهیئته.1

 شدهمشخص دیگری روش مقررات این در کهینمگر ا کند،

 .باشد

 روش قواعد اعضا، دوسوم اکثریت، یبارأ باید مدیرهیئته. 2

 .کند ایجاد را خود عملیاتی ترتیبات و کرده مشخص را خود

1.The Board shall take decisions by a simple 

majority of its members, unless otherwise provided 

for in this Regulation.  

2.The Board shall adopt its own rules of procedure 

by a two-thirds majority of its members and organise 

its own operational arrangements. 

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 73 Chair ریاست: 03 ماده

 بین از را رئیسیبنا دو و یسرئ یک باید مدیرهیئته.1

 .کند انتخا  اکثریت رأی از استفاده با و خود اعضای

 قابلیت و بوده سال 5 باید رئیسانیبنا و یسرئ کار مدت. 2

 .باشد داشته تمدید

1.The Board shall elect a chair and two deputy chairs 

from amongst its members by simple majority.  

2.The term of office of the Chair and of the deputy 

chairs shall be five years and be renewable once. 

 

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 74 Tasks of the Chair یسرئ وظایف :00 ماده
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 :باشد زیر وظایف دارای باید مدیرهیئته ریاست.1

 کردن آماده و مدیرهیئته جلسات تشکیل( الف)

 آن؛ جلسهصورت

 یماده پیرو مدیرهیئته در اتخاذشده تصمیمات ارسال(  )

 مربوطه؛ نظارتی نهادهای و پیشرو نظارتی نهاد به ،65

 ،مدیرهیئته وظایف یشدهیبندزمان عملکرد تضمین( ج)

 یماده در شدهاشاره سازگاری مکانیزم با ارتباط در یژهوبه

60. 

 و ریاست بین وظایف تخصیص باید مدیرهیئته. 2

 .دهد انجام خود هایروش قواعد یینهدرزم را رئیسانیبنا

1.The Chair shall have the following tasks:  

(a) to convene the meetings of the Board and prepare 

its agenda;  

(b) to notify decisions adopted by the Board pursuant 

to Article 65 to the lead supervisory authority and the 

supervisory authorities concerned;  

(c) to ensure the timely performance of the tasks of 

the Board, in particular in relation to the consistency 

mechanism referred to in Article 63.  

2.The Board shall lay down the allocation of tasks 

between the Chair and the deputy chairs in its rules 

of procedure. 

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 75 Secretariat دبیرخانه :05 ماده

 اظرن توسط که باشد دبیرخانه یک دارای باید مدیرهیئته.1

 .است شدهانتخا  اروپا هایداده از حفاظت

 یهادستورالعمل تحت را خود وظایف باید دبیرخانه. 2

 .دهد انجام مدیرهیئته ریاست

 انجام در که اروپا هایداده از حفاظت ناظر کارکنان. 0

 مقررات این بر اساس ،مدیرهیئته به شده محول وظایف

 هب نسبت دهی، گزارش خطوط بر اساس باید هستند، دخیل

 اروپا هایداده از حفاظت ناظر به محوله وظایف که کارکنانی

 .باشند مجزا ،دهندیم انجام را

 یادداشت باید اروپا هایداده از حفاظت ناظر مدیرهیئته. 4

 آنن در و کرده منتشر ماده این اجرای فهم برای تفاهمی

 ناظر کارکنان به اعمالقابل شرایط و همکاری، شرایط

 به محوله وظایف انجام در که را اروپا هایداده از حفاظت

 .کنند تعیین هستند، دخیل مدیرهیئته

 لجستیکی و اداری تحلیلی، پشتیبان باید دبیرخانه. 5

 .باشد مدیرهیئته

 :باشد زیر موارد مسئول باید دبیرخانه. 6

 ؛مدیرهیئته یروزمره عملکرد( الف)

 کمیسیون؛ و ریاست ،مدیرهیئته اعضای بین ارتباط(  )

 دولت؛ و مؤسسات دیگر با ارتباط( ج)

 و داخلی ارتباطات برای الکترونیکی ابزار از استفاده( د)

 خارجی؛

 مربوطه؛ اطالعات یترجمه( هي)

 ؛مدیرهیئته جلسات کردن دنبال و یسازآماده( و)

1.The Board shall have a secretariat, which shall be 

provided by the European Data Protection 

Supervisor.  

2.The secretariat shall perform its tasks exclusively 

under the instructions of the Chair of the Board. 

3.The staff of the European Data Protection 

Supervisor involved in carrying out the tasks 

conferred on the Board by this Regulation shall be 

subject to separate reporting lines from the staff 

involved in carrying out tasks conferred on the 

European Data Protection Supervisor.  

4.Where appropriate, the Board and the European 

Data Protection Supervisor shall establish and 

publish a Memorandum of Understanding 

implementing this Article, determining the terms of 

their cooperation, and applicable to the staff of the 

European Data Protection Supervisor involved in 

carrying out the tasks conferred on the Board by this 

Regulation.  

5.The secretariat shall provide analytical, 

administrative and logistical support to the Board. 

6.The secretariat shall be responsible in particular 

for:  

(a) the day-to-day business of the Board;  

(b) communication between the members of the 

Board, its Chair and the Commission;  

(c) communication with other institutions and the 

public;  

(d) the use of electronic means for the internal and 

external communication;  

(e) the translation of relevant information;  

(f) the preparation and follow-up of the meetings of 

the Board;  

(g) the preparation, drafting and publication of 

opinions, decisions on the settlement of disputes 

between supervisory authorities and other texts 

adopted by the Board. 
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 نظرات، انتشار و کردن نویسیشپ ،یسازآماده( ز)

 نظارتی نهادهای بین اختالف حل برای اتخاذشده تصمیمات

 .مدیرهیئته توسط منتشرشده متون دیگر و

 

 CHAPTER VII Cooperation and consistency یو سازگار همکاری -هفتم فصل

 Article 76 Confidentiality محرمانگی :06 ماده

 داندیم الزم که مواقعی در باید مدیرهیئته یهابحث.1

 .شود داشته نگاه محرمانه

 ،مدیرهیئته اعضای برای شدهارسال اسناد به دسترسی. 2

 مقررات تحت باید ثالث، اشخاص نمایندگان و کارشناسان

(cf )باشد اروپا شورای و پارلمان 1047/2001 شماره. 

1.The discussions of the Board shall be confidential 

where the Board deems it necessary, as provided for 

in its rules of procedure. 4.5.2016 L 119/79 Official 

Journal of the European Union EN 

2.Access to documents submitted to members of the 

Board, experts and representatives of third parties 

shall be governed by Regulation (EC) No 1049/2001 

of the European Parliament and of the Council (1). 
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 هاها و جریمهمقررات، مسؤولیت - هشتمفصل 
 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 Article 77 Right to lodge a complaint with a نظارتی نهاد به شکایت تسلیم حق : 00 ماده

supervisory authority 

 قضایی یا اداری مقررات دیگر به نسبت تعصب بدون.1

 را شکایت تسلیم حق باید داده، موضوع شخص هر موجود،

 محل خود، زندگی محل و کشور در واقع نظارتی، نهادیک به

 هایداده پردازش به مربوط تعهدات نقض وقوع محل یا کار

 .باشد داشته فردی،

 باید است شده وی تسلیم شکایت که نظارتی نهاد. 2

 دتوانیم که را  آن نتایج و شکایت بررسی روش پیشرفت

 .دهد اطالع باشد، 98 یماده طبق قضایی مقررات شامل

1.Without prejudice to any other administrative or 

judicial remedy, every data subject shall have the 

right to lodge a complaint with a supervisory 

authority, in particular in the Member State of his or 

her habitual residence, place of work or place of the 

alleged infringement if the data subject considers that 

the processing of personal data relating to him or her 

infringes this Regulation.  

2.The supervisory authority with which the 

complaint has been lodged shall inform the 

complainant on the progress and the outcome of the 

complaint including the possibility of a judicial 

remedy pursuant to Article 78. 

 

 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 نهاد مقابل در اثربخش قضایی مقررات حق: 08 ماده

 نظارتی

Article 78 Right to an effective judicial remedy 

against a supervisory authority 

 ،ییاقض یرغ و اداری مقررات دیگر به نسبت تعصب بدون.1

 قضایی مقررات حق دارای باید حقوقی و حقیقی شخص هر

 ربوطهم نظارتی نهاد قانونی آورالزام تصمیم مقابل در اثربخش،

 .باشد

 هر ،ییقضا یرغ یا اداری مقررات به نسبت تعصب بدون. 2

 در را قضایی مقررات داشتن حق باید داده موضوع شخص

 مطابق صالحیت دارای نظارتی نهاد که داشته باشد مواردی

 زمانمدت ظرف یا نکرده بررسی را شکایت  56 و 55 هایماده

 شدهبتث شکایت نتایج و پیشرفت از را وی شده،تعیین ماه سه

 .است نکرده مطلع ،99 یماده پیرو

 مبتنی و نظارتی نهاد تصمیم مقابل در هاییاقدام اگر. 0

 انجام سازگاری مکانیزم در مدیرهیئته تصمیم یا نظر بر

 رائها دادگاه به را خود تصمیم یا نظر باید نظارتی نهاد شوند،

 .دهد

. اگر بعد از نظر یا تصمیم هیئت در مکانیزم سازگاری، 4

مرجع نظارتی دادرسی صورت گیرد، مرجع در مورد تصمیم 

 نظارتی باید نظر یا تصمیم را به دادگاه ارائه دهد.

1.Without prejudice to any other administrative or 

non-judicial remedy, each natural or legal person shall 

have the right to an effective judicial remedy against 

a legally binding decision of a supervisory authority 

concerning them.  

2.Without prejudice to any other administrative or 

non-judicial remedy, each data subject shall have the 

right to a an effective judicial remedy where the 

supervisory authority which is competent pursuant to 

Articles 55 and 56 does not handle a complaint or does 

not inform the data subject within three months on the 

progress or outcome of the complaint lodged pursuant 

to Article 77.  

3.Proceedings against a supervisory authority shall 

be brought before the courts of the Member State 

where the supervisory authority is established. 

4.Where proceedings are brought against a decision of 

a supervisory authority which was preceded by an 

opinion or a decision of the Board in the consistency 

mechanism, the supervisory authority shall forward 

that opinion or decision to the court. 
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 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 ای گرکنترل مقابل در اثربخش قضایی اصالح حق :00 ماده

 پردازشگر

Article 79 Right to an effective judicial remedy 

against a controller or processor 

 املش ،ییقضا یرغ یا اداری مقررات به نسبت تعصب بدون.1

 هر ،99 یماده طبق نظارتی نهاد به شکایت تسلیم حق

 این بر اساس کند حس کههنگامی داده موضوع شخص

 وی حقوق فردی هایداده پردازش ییجهدرنت مقررات

 .باشد اثربخش قضایی اصالح حق دارای باید ،شدهیعضا

 یاهدادگاه توسط باید پردازشگر و گرکنترل علیه اقدام. 2

 ند،هست پردازشگر و گرکنترل یشعبه دارای که عضو کشور

 توسط توانندیم ماتااقد این مقابل، در. شود انجام

 دارد سکونت داده موضوع شخص که کشوری یهادادگاه

 یدولت نهاد پردازشگر، یا گرکنترل کهینمگر ا شوند اعمال

 .باشد

1.Without prejudice to any available administrative 

or non-judicial remedy, including the right to lodge a 

complaint with a supervisory authority pursuant to 

Article 77, each data subject shall have the right to 

an effective judicial remedy where he or she 

considers that his or her rights under this Regulation 

have been infringed as a result of the processing of 

his or her personal data in non-compliance with this 

Regulation.  

2.Proceedings against a controller or a processor 

shall be brought before the courts of the Member 

State where the controller or processor has an 

establishment. Alternatively, such proceedings may 

be brought before the courts of the Member State 

where the data subject has his or her habitual 

residence, unless the controller or processor is a 

public authority of a Member State acting in the 

exercise of its public powers. 

 

 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 Article 80 Representation of data subjects داده موضوع اشخاص نمایندگی :87 ماده

 قانونی اختیار اعطای حق دارای باید داده موضوع شخص.1

 مطابق باشد،که غیرانتفاعی یمؤسسه یا سازمان نهاد، به

 قانونی اهداف دارای و است شدهیلتشک عضو کشور قانون

 و حقوق حفاظت یحوزه در و بوده دولتی منافع با هماهنگ

 هایداده حفاظت یینهدرزم داده، موضوع اشخاص آزادی

 جمندر حقوق اعمال وی، از نیابت به شکایت تسلیم و فردی

 حقوق اعمال و وی، از نیابت به 97 و 98 ،99 یهاماده در

 وی، از نیابت به 82 یماده مطابق خسارت جبران دریافت

 .کندیم فعالیت

 این بر اساس دهند تشخیص عضو کشورهای که یزمان. 2

 داده موضوع شخص حقوق پردازش، ییجهدرنت مقررات

 نهادها، تمامی که دهند اطمینان توانندیم ،شدهیعضا

 ماده، این( 1) پاراگراف در مندرج یهاسازمان و مؤسسات

 هب شکایت تسلیم حق داده، موضوع شخص مجوز از مستقل

1.The data subject shall have the right to mandate a 

not-for-profit body, organisation or association 

which has been properly constituted in accordance 

with the law of a Member State, has statutory 

objectives which are in the public interest, and is 

active in the field of the protection of data subjects' 

rights and freedoms with regard to the protection of 

their personal data to lodge the complaint on his or 

her behalf, to exercise the rights referred to in 

Articles 77, 78 and 79 on his or her behalf, and to 

exercise the right to receive compensation referred to 

in Article 82 on his or her behalf where provided for 

by Member State law.  

2.Member States may provide that any body, 

organisation or association referred to in paragraph 1 

of this Article, independently of a data subject's 

mandate, has the right to lodge, in that Member 

State, a complaint with the supervisory authority 

which is competent pursuant to Article 77 and to 

exercise the rights referred to in Articles 78 and 79 if 

it considers that the rights of a data subject under this 

Regulation have been infringed as a result of the 

processing. 
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 اجرای و 99 یماده مطابق را، صالحیت دارای نظارتی نهاد

 .دارند ،97 و 98 یهاماده در مندرج حقوق

 

 

 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 Article 81 Suspension of proceedings هااقدام تعلیق : 85 ماده

 هایاقدام به راجع اطالعاتی عضو، کشور اصلح دادگاه اگر.1

 همان یینهدرزم دیگر، کشور دادگاه در انجام حال در

 اشد،ب داشته پردازشگر، یا گرکنترل توسط پردازش، موضوع

 .ندک حاصل تماس دیگر کشور دادگاه با آن تأیید برای باید

 ای گرکنترل پردازش مبحث همان به مربوط هایاقدام اگر. 2

 ره باشد، بررسی دست در دیگر کشور دادگاه در پردازشگر،

 خود هایاقدام باید دادگاه اولین از غیر دیگری اصلح دادگاه

 .درآورد تعلیق حالت به را

1.Where a competent court of a Member State has 

information on proceedings, concerning the same 

subject matter as regards processing by the same 

controller or processor, that are pending in a court in 

another Member State, it shall contact that court in 

the other Member State to confirm the existence of 

such proceedings.  

2.Where proceedings concerning the same subject 

matter as regards processing of the same controller or 

processor are pending in a court in another Member 

State, any competent court other than the court first 

seized may suspend its proceedings. 3.Where those 

proceedings are pending at first instance, any court 

other than the court first seized may also, on the 

application of one of the parties, decline jurisdiction 

if the court first seized has jurisdiction over the 

actions in question and its law permits the 

consolidation thereof. 

 

 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 Article 82 Right to compensation and liability مسؤولیت و غرامت حق :80 ماده

 یا مادی آسیب مقررات این نقض ییجهدرنت که فردی هر.1

( غرامت)خسارت جبران دریافت حق باید است، دیده معنوی

 شده، متوجه آسیب در قبال را پردازشگر یا گرکنترل از

 .باشد داشته

 خسارت مسئول باید پردازش، در دخیل گرکنترل هر. 2

 پردازشگر. باشد مقررات این ناقض پردازش اثر در یجادشدها

 پردازش توسط یجادشدها خسارت مسئول باید زمانی تنها

 که مقرراتی تعهدات با هماهنگ پردازش این که باشد

1.Any person who has suffered material or non-

material damage as a result of an infringement of this 

Regulation shall have the right to receive 

compensation from the controller or processor for the 

damage suffered.  

2.Any controller involved in processing shall be 

liable for the damage caused by processing which 

infringes this Regulation. A processor shall be liable 

for the damage caused by processing only where it 

has not complied with obligations of this Regulation 

specifically directed to processors or where it has 

acted outside or contrary to lawful instructions of the 

controller.  
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 ازشگرپرد یا نباشد، قرارگرفته پردازشگر یبر عهده مستقیماً

 .دباش کرده عمل گر-کنترل قانونی یهادستورالعمل برخالف

 ادرخد مسئول پردازشگر یا گرکنترل که شود ثابت اگر. 0

 معاف( 2) پاراگراف مسؤولیت از باید نیستند، خسارت این

 .شوند

 گررلکنت یا پردازشگر، یا گرکنترل یک از بیش که یزمان. 4

 بقط و هستند دخیل پردازش یک در یکدیگر با پردازشگر و

 یجادشدها خسارت هرگونه مسئول( 0) و( 2) پاراگراف

 خسارت کل مسئول باید هرکدام  باشند، پردازش توسط

 موضوع شخص برای قبولقابل خسارت جبران و یجادشدها

 .باشند داده

 خسارت ،(4) پاراگراف مطابق پردازشگر یا گرکنترل اگر. 5

 یگرد از باید پردازشگر یا گرکنترل آن کند، پرداخت را کامل

 پردازش، همان در دخیل یپردازشگرها یا هاگرکنترل

 دریافت ،هاستآن مسؤولیت متوجه که را خسارت از بخشی

 .کند

 توسط باید خسارت دریافت حق اعمال برای دادگاه اقدام. 6

 در مندرج عضو، کشور قانون ازنظر که شود انجام دادگاهی

 .باشد شدهشناخته اصلح ،(2) 97 یماده

3.A controller or processor shall be exempt from 

liability under paragraph 2 if it proves that it is not in 

any way responsible for the event giving rise to the 

damage.  

4.Where more than one controller or processor, or 

both a controller and a processor, are involved in the 

same processing and where they are, under 

paragraphs 2 and 3, responsible for any damage 

caused by processing, each controller or processor 

shall be held liable for the entire damage in order to 

ensure effective compensation of the data subject. 

5.Where a controller or processor has, in accordance 

with paragraph 4, paid full compensation for the 

damage suffered, that controller or processor shall be 

entitled to claim back from the other controllers or 

processors involved in the same processing that part 

of the compensation corresponding to their part of 

responsibility for the damage, in accordance with the 

conditions set out in paragraph 2. 4.5.2016 L 119/81 
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6.Court proceedings for exercising the right to 

receive compensation shall be brought before the 

courts competent under the law of the Member State 

referred to in Article 79(2). 

 

 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 Article 83 General conditions for imposing اداری جرائم اعمال برای عمومی شرایط :83 ماده

administrative fines 

 ماده، این پیرو که دهد اطمینان باید نظارتی نهاد هر.1

 یهاپاراگراف طبق مقررات نقض دلیل به اداری جرائم اعمال

 و متناسب اثربخش، باید موارد از هرکدام در( 6) و( 5) ،(4)

 .باشند بحثقابل

 ای جایگزین مورد، هر در شرایط به بسته باید اداری جرائم. 2

( ی) و( ح) تا( الف) بندهای در مندرج هایاقدام کنار در

 یینهدرزم گیرییمتصم هنگام. شوند اعمال( 2) 58 یماده

 موارد، از هرکدام در ،هاآن میزان و اداری جرائم اعمال نوع

 :داشت نظر در را زیر موارد باید

 گرفتن در نظر با مقررات نقض مدت و میزان ماهیت،( الف)

 موضوع اشخاص تعداد و موردنظر پردازش اهداف یا قلمرو

 ؛هاآن به واردشده خسارت سطح و داده

 مقررات؛ نقض عمدی یا سهوی ماهیت(  )

 برای پردازشگر یا گرکنترل توسط شدهانجام اقدام هر( ج)

 داده؛ موضوع اشخاص به وارده خسارت کاهش

1.Each supervisory authority shall ensure that the 

imposition of administrative fines pursuant to this 

Article in respect of infringements of this Regulation 

referred to in paragraphs 4, 5 and 6 shall in each 

individual case be effective, proportionate and 

dissuasive.  

2.Administrative fines shall, depending on the 

circumstances of each individual case, be imposed in 

addition to, or instead of, measures referred to in 

points (a) to (h) and (j) of Article 58(2). When 

deciding whether to impose an administrative fine 

and deciding on the amount of the administrative fine 

in each individual case due regard shall be given to 

the following: 

(a) the nature, gravity and duration of the 

infringement taking into account the nature scope or 

purpose of the processing concerned as well as the 

number of data subjects affected and the level of 

damage suffered by them;  

(b) the intentional or negligent character of the 

infringement;  

(c) any action taken by the controller or processor to 

mitigate the damage suffered by data subjects;  
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 ظرن در با پردازشگر و گرکنترل پذیری مسؤولیت میزان( د)

  پیرو ،هاآن توسط اجراشده سازمانی و فنی هایاقدام گرفتن

 ؛02 و 25 هایماده

 توسط شدهانجام پیشین مقررات نقض موارد تمامی( هي)

 پردازشگر؛ یا گرکنترل

 نقض حل منظوربه نظارتی نهاد با همکاری میزان( و)

 آن؛ منفی اثرات کاهش و مقررات

 مقررات؛ نقض از متأثر فردی هایداده یبنددسته( ز)

 یژهوبه نظارتی، نهاد توسط نقض شناسایی ینحوه( ح)

 پردازشگر؛ یا گرکنترل توسط نقض یرساناطالع ینحوه

  که ،(2) 58 یماده در شدهاشاره هایاقدام با سازگاری( ط)

 موضوع همان در و پردازشگر یا گرکنترل یدرباره قبالً

  ؛اندشدهاستفاده

 40 یماده طبق ییدشدهتأ اجرایی کدهای به پایبندی( ی)

 ؛42 یماده طبق تأییدشده گواهی های مکانیزم  یا

 که ایدهندهتسکین یا تشدیدکننده عامل هرگونه( ک)

 منافع همانند شود، استفاده موردنظر شرایط برای بتواند

 یا مستقیم نقض، از ناشی هایزیان یا ،شدهکسب مالی

 .غیرمستقیم

 رد سهوی، یا عمدی صورتبه پردازشگر یا گرکنترل اگر. 0

 ضنق چندین مرتکب مرتبط، پردازشی عملیات چند یا یک

 میزان از نباید اداری جرائم کل میزان شود، مقررات

 .رود فراتر نقض، شدیدترین برای شدهمشخص

 تا اداری، جرائم( 2) پاراگراف طبق باید زیر مفاد نقض. 4

 شرکت یک مورد در یا شود، شامل را یورو میلیون 10 سقف

در  را مالی سال آخرین سالیانه تراکنش کل ٪2 تا

 :گیردیبرم

 ،11 ،8 هایماده پیرو پردازشگر و گرکنترل تعهدات( الف)

 ؛40 و 42 و 07 تا 25

 ؛40 و 42 هایماده پیرو گواهی نهاد تعهدات(  )

 (.4) 41 یماده پیرو نظارتی نهاد تعهدات( ج)

 تا جرائم ،(2) پاراگراف با مطابق باید زیر مقررات نقض. 5

 سال سالیانه مالی تراکنش ٪4 تا یا یورو میلیون 20 سقف

 :یرددر برگ را شرکت گذشته

 طبق رضایت، ازجمله پردازش برای اساسی اصول( الف)

 ؛8 و 9 ،6 ،5 هایماده

 ؛22 تا 12 هایماده طبق داده موضوع اشخاص حقوق(  )

(d) the degree of responsibility of the controller or 

processor taking into account technical and 

organisational measures implemented by them 

pursuant to Articles 25 and 32; 

(e) any relevant previous infringements by the 

controller or processor;  

(f) the degree of cooperation with the supervisory 

authority, in order to remedy the infringement and 

mitigate the possible adverse effects of the 

infringement;  

(g) the categories of personal data affected by the 

infringement;  

(h) the manner in which the infringement became 

known to the supervisory authority, in particular 

whether, and if so to what extent, the controller or 

processor notified the infringement;  

(i) where measures referred to in Article 58(2) have 

previously been ordered against the controller or 

processor concerned with regard to the same subject-

matter, compliance with those measures;  

(j) adherence to approved codes of conduct pursuant 

to Article 40 or approved certification mechanisms 

pursuant to Article 42; and  

(k) any other aggravating or mitigating factor 

applicable to the circumstances of the case, such as 

financial benefits gained, or losses avoided, directly 

or indirectly, from the infringement.  

3.If a controller or processor intentionally or 

negligently, for the same or linked processing 

operations, infringes several provisions of this 

Regulation, the total amount of the administrative 

fine shall not exceed the amount specified for the 

gravest infringement. 
4.Infringements of the following provisions shall, in 

accordance with paragraph 2, be subject to 

administrative fines up to 10 000 000 EUR, or in the 

case of an undertaking, up to 2 % of the total 

worldwide annual turnover of the preceding financial 

year, whichever is higher: (a) the obligations of the 

controller and the processor pursuant to Articles 8, 

11, 25 to 39 and 42 and 43; (b) the obligations of the 

certification body pursuant to Articles 42 and 43; (c) 

the obligations of the monitoring body pursuant to 

Article 41(4). 4.5.2016 L 119/82 Official Journal of 
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5.Infringements of the following provisions shall, in 

accordance with paragraph 2, be subject to 

administrative fines up to 20 000 000 EUR, or in the 

case of an undertaking, up to 4 % of the total 

worldwide annual turnover of the preceding financial 

year, whichever is higher:  

(a) the basic principles for processing, including 

conditions for consent, pursuant to Articles 5, 6, 7 

and 9; 

(b) the data subjects' rights pursuant to Articles 12 to 

22;  
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 کشور در واقع کنندهیافتدر به فردی هایداده انتقال( ج)

 ؛47 تا 44 هایماده مطابق المللیینب سازمان یا ثالث

 در شدهیرفتهپذ عضو کشور قانون به مربوط تعهدات( د)

 ؛7 فصل

 در قطعی یا موقت محدودیت یا دستور با تطابق عدم( هي)

 طبق نظارتی نهاد توسط داده جریان تعلیق یا پردازش

 58 یماده نقض به دسترسی یارائه عدم یا( 2) 58 یماده

(1.) 

 یماده در طور کههمان نظارتی نهاد دستور با تطابق عدم. 6

 شود، ماده این( 2) پاراگراف مطابق باید ،شدهاشاره( 2) 58

 تراکنش ٪4 یا یورو میلیون 20 سقف تا اداری جرائم ازجمله

 .مالی سال آخرین سالیانه مالی

 اصالحی قدرت و اختیارات به نسبت تعصب بدون. 9

 عضو کشور هر ،(2) 58 یماده طبق نظارتی نهادهای

 اعمال و تخصیص چگونگی به مربوط مقررات تواندمی

 در یجادشدها هایسازمان و دولتی مقامات به اداری جریمه

 .کند وضع خود را، کشور آن

 منطبق ماده، این بر اساس نظارتی، برنهاد نظارت اعمال. 8

 به رسیدگی ازجمله عضو، کشور یا اتحادیه قانون با

 .گیردمی قرار مناسب محافظت پوشش تحت ها،شکایت

 تهنگرف نظر در را اداری جرائم کشور قضایی سیستم اگر. 7

 توسط جریمه که شود اعمال نحوی به باید ماده این باشد،

 لحاص ملی یهادادگاه توسط و شدهیینتع اصلح نظارتی نهاد

 قانونی مقررات این که شود حاصل  اطمینان و شوند، اعمال

 نظارتی، نهادهای توسط شدهاعمال اداری جرائم یاندازهبه

 زا را کمیسیون باید عضو کشورهای این. هستند اثربخش

 باخبر 2018 می 25 تا خود یشدهیبتصو قانونی مفاد

 رد نیز را شدهاصالح قانون تأخیری گونههیچ بدون و ساخته

 .دهند قرار کمیسیون اختیار

(c) the transfers of personal data to a recipient in a 

third country or an international organisation 

pursuant to Articles 44 to 49; 

(d) any obligations pursuant to Member State law 

adopted under Chapter IX;  

(e) non-compliance with an order or a temporary or 

definitive limitation on processing or the suspension 

of data flows by the supervisory authority pursuant to 

Article 58(2) or failure to provide access in violation 

of Article 58(1).  

6.Non-compliance with an order by the supervisory 

authority as referred to in Article 58(2) shall, in 

accordance with paragraph 2 of this Article, be 

subject to administrative fines up to 20 000 000 

EUR, or in the case of an undertaking, up to 4 % of 

the total worldwide annual turnover of the preceding 

financial year, whichever is higher.  

7.Without prejudice to the corrective powers of 

supervisory authorities pursuant to Article 58(2), 

each Member State may lay down the rules on 

whether and to what extent administrative fines may 

be imposed on public authorities and bodies 

established in that Member State.  

8.The exercise by the supervisory authority of its 

powers under this Article shall be subject to 

appropriate procedural safeguards in accordance with 

Union and Member State law, including effective 

judicial remedy and due process. 

9.Where the legal system of the Member State does 

not provide for administrative fines, this Article may 

be applied in such a manner that the fine is initiated 

by the competent supervisory authority and imposed 

by competent national courts, while ensuring that 

those legal remedies are effective and have an 

equivalent effect to the administrative fines imposed 

by supervisory authorities. In any event, the fines 

imposed shall be effective, proportionate and 

dissuasive. Those Member States shall notify to the 

Commission the provisions of their laws which they 

adopt pursuant to this paragraph by 25 May 2018 

and, without delay, any subsequent amendment law 

or amendment affecting them. 

 

 CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties هایمهجر و هایتمسئول مقررات، - هشتم فصل

 Article 84 Penalties هایمهجر: 80 ماده
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 دیگری هاییمهجر برای را قواعدی باید عضو کشورهای.1

 در ،اندذکر نشده 80 یماده در مندرج داری جرائم در که

 نای اجرای تضمین برای الزم هایاقدام تمامی و بگیرند نظر

 اثربخش، باید هایمهجر این. دهند انجام را هایمهجر

 .باشد متقاعدکننده و متناسب

 پاراگراف طبق که را خود قانونی مفاد باید عضو کشور هر. 2

 اصالحات تمامی و کرده تصویب 2018 می 25 تاریخ تا ،(1)

 .برساند کمیسیون اطالع به را، آن به مربوط

1.Member States shall lay down the rules on other 

penalties applicable to infringements of this 

Regulation in particular for infringements which are 

not subject to administrative fines pursuant to Article 

83, and shall take all measures necessary to ensure 

that they are implemented. Such penalties shall be 

effective, proportionate and dissuasive.  

2.Each Member State shall notify to the Commission 

the provisions of its law which it adopts pursuant to 

paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, any 

subsequent amendment affecting them. 
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 مقررات مرتبط با شرایط  پردازشي خاص - نهمفصل 
 CHAPTER IX Provisions relating to specific خاص پردازشی  شرایط با مرتبط مقررات - نهم فصل

processing situations 

 Article 85 Processing and freedom of expression and اطالعات و بیان آزادی و پردازش :85 ماده

information 

 هایداده از حفاظت حق قانون، طبق باید عضو کشورهای.1

 و بیان آزادی حق با را مقررات این با منطبق فردی

 و ینگارروزنامه اهداف برای پردازش ازجمله اطالعات،

 .دهند تطبیق ادبی، یا هنری دانشگاهی، اهداف

 با داده حفاظت حقوق تطبیق عضو، کشور قصد اگر. 2

 پردازش برای باشد، اطالعات و بیان آزادی به مربوط حقوق

 دانشگاهی، اهداف یا ینگارروزنامه اهداف برای شدهانجام

 ،(اصول( )2) فصل برای را استثنائاتی باید ادبی، یا هنری

 گرکنترل( )4) فصل ،(داده موضوع شخص حقوق( )0) فصل

 کشورهای به فردی هایداده انتقال( )5) فصل ،(پردازشگر و

 نظارتی نهادهای( )6) فصل ،(المللیبین یهاسازمان یا ثالث

( 7) فصل و( سازگاری و همکاری( )9) فصل ،(مستقل

 .بگیرد نظر در( خاص هایداده پردازش شرایط)

 قانونی مفاد از را کمیسیون باید عضو کشور هر. 0

 شدهانجام اصالح هرگونه و ،(2) پاراگراف طبق شدهیبتصو

 .سازد باخبر هاآن در

1.Member States shall by law reconcile the right to 

the protection of personal data pursuant to this 

Regulation with the right to freedom of expression 

and information, including processing for journalistic 

purposes and the purposes of academic, artistic or 

literary expression. 4.5.2016 L 119/83 Official 

Journal of the European Union EN  

2.For processing carried out for journalistic purposes 

or the purpose of academic artistic or literary 

expression, Member States shall provide for 

exemptions or derogations from Chapter II 

(principles), Chapter III (rights of the data subject), 

Chapter IV (controller and processor), Chapter V 

(transfer of personal data to third countries or 

international organisations), Chapter VI (independent 

supervisory authorities), Chapter VII (cooperation 

and consistency) and Chapter IX (specific data 

processing situations) if they are necessary to 

reconcile the right to the protection of personal data 

with the freedom of expression and information. 

3.Each Member State shall notify to the Commission 

the provisions of its law which it has adopted 

pursuant to paragraph 2 and, without delay, any 

subsequent amendment law or amendment affecting 

them. 

 

 CHAPTER IX Provisions relating to specific خاص پردازشی  شرایط با مرتبط مقررات - نهم فصل

processing situations 

 Article 86 Processing and public access to official رسمی اسناد به عمومی دسترسی و پردازش: 86 ماده

documents 

 نهاد توسط شده ینگهدار رسمیِ اسناد در فردی هایداده

 جهت در شدهتعیین وظایف انجام برای خصوصی، یا دولتی

 هاسازمان یا مسؤولین توسط است ممکن عمومی منافع

 ردک توجه باید. شود افشا عضو کشور و اتحادیه قانون طبق

 هب دولتی دسترسی به نسبت سازمان یا دولتی مقامات که

 این طبق فردی هایداده حفاظت حق با رسمی، اسناد

 .اندکرده رضایت کسب مقررات،

Personal data in official documents held by a public 

authority or a public body or a private body for the 

performance of a task carried out in the public 

interest may be disclosed by the authority or body in 

accordance with Union or Member State law to 

which the public authority or body is subject in order 

to reconcile public access to official documents with 

the right to the protection of personal data pursuant 

to this Regulation 
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 Article 87 Processing of the national identification ملی شناسایی شماره پردازش: 80 ماده

number 

 یشماره پردازش برای خاص شرایط باید عضو کشورهای

 کاربردهای در فردی شناسایی کد هرگونه یا ملی شناسایی

 شناسایی یشماره از مورد، این در. کند تعیین را عمومی

  آزادی و حقوق مناسب یهاحفاظت تحت تنها باید ملی

 .شود استفاده مقررات، این طبق داده، موضوع شخص

Member States may further determine the specific 

conditions for the processing of a national 

identification number or any other identifier of 

general application. In that case the national 

identification number or any other identifier of 

general application shall be used only under 

appropriate safeguards for the rights and freedoms of 

the data subject pursuant to this Regulation. 

 

 CHAPTER IX Provisions relating to specific خاص پردازشی  شرایط با مرتبط مقررات - نهم فصل

processing situations 

 Article 88 Processing in the context of employment استخدام حوزه در پردازش: 88 ماده

 جمعی، یهاتوافق یا قانون توسط باید، عضو کشورهای.1

  آزادی و حقوق حفاظت که کنند وضع را یترخاص قواعد

 یینهدرزم کارکنان فردی هایداده پردازش به مربوط

 مبحث برای یژهوبه. کند تضمین را استخدام

 تعهدات انجام ازجمله استخدام، قرارداد استخدام،کارایی

 جمعی، یهاتوافق یا قانون توسط شدهمشخص قانونی

 در تنوع و مساوات کار، یدهسازمان و یزیربرنامه مدیریت،

 حقوق از حفاظت کار، در ایمنی و سالمت کار، محیط

  و ورزش اهداف برای یتدرنها و مشتری یا مستخدم

 و حقوق به مربوط که جمعی، و انفرادی هاییسرگرم

 باهدف همچنین و هستند استخدام با مرتبط مزایای

 .استخدامی رابطه یخاتمه

 تضمین برای مشخص و کافی اقدام شامل باید قواعد این. 2

 داده، موضوع شخص مبنای حقوق و منافع انسانی، کرامت

 ینب فردی هایداده انتقال پردازش، شفافیت بحث در یژهوبه

 درگیر اقتصادی واحدهای از گروهی یا ،هاشرکت از گروهی

 رد نظارتی هاییستمس و مشترک اقتصادی فعالیت یک در

 .باشند کار، محل

 طبق که را خود قانونی مفاد باید  عضو کشور هر. 0

 همچنین و ،شدهیبتصو 2018 می 25 تا ،(1) پاراگراف

 .برساند کمیسیون اطالع به را  آن بعدی اصالحات

1.Member States may, by law or by collective 

agreements, provide for more specific rules to ensure 

the protection of the rights and freedoms in respect 

of the processing of employees' personal data in the 

employment context, in particular for the purposes of 

the recruitment, the performance of the contract of 

employment, including discharge of obligations laid 

down by law or by collective agreements, 

management, planning and organisation of work, 

equality and diversity in the workplace, health and 

safety at work, protection of employer's or 

customer's property and for the purposes of the 

exercise and enjoyment, on an individual or 

collective basis, of rights and benefits related to 

employment, and for the purpose of the termination 

of the employment relationship.  

2.Those rules shall include suitable and specific 

measures to safeguard the data subject's human 

dignity, legitimate interests and fundamental rights, 

with particular regard to the transparency of 

processing, the transfer of personal data within a 

group of undertakings, or a group of enterprises 

engaged in a joint economic activity and monitoring 

systems at the work place.  

3.Each Member State shall notify to the Commission 

those provisions of its law which it adopts pursuant 

to paragraph 1, by 25 May 2018 and, without delay, 

any subsequent amendment affecting them. 
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 برای پردازش به مربوط هاییتمعاف و هاحفاظت: 80 ماده

 ای عملی اهداف عمومی،  منافع به مربوط اهداف به دستیابی

 آماری اهداف یا تاریخی

Article 89 Safeguards and derogations relating to 

processing for archiving purposes in the public 

interest, scientific or historical research purposes or 

statistical purposes 

 عمومی، منافع به مربوط اهداف به دستیابی برای پردازش.1

 تحت باید آماری اهداف یا تاریخی و علمی تحقیقاتی اهداف

 یینهدرزم مقررات، این با منطبق مناسب یهاحفاظت

 این. بگیرند قرار داده، موضوع شخص  آزادی و حقوق

 سازمانی و فنی هایاقدام که کنند تضمین باید هاحفاظت

 داده یساز حداقل اصول به احترام برای و عملی صورتبه

مستعار  شامل توانندیم هااقدام این. اندشدهگرفته در نظر

 ینا اگر حتی. باشد ذکرشده اهداف به دستیابی برای یساز

 انامک که باشند یابیدستقابل بیشتری پردازش با اهداف

 اهداف این ،کندینم فراهم را داده موضوع اشخاص شناسایی

 .شود انجام باید

 یا علمی اهداف به دستیابی منظوربه داده پردازش اگر. 2

 ورکش یا اتحادیه قانون باشد، آماری یا تاریخی تحقیقاتی

 در مندرج حقوق برای را هایییتمعاف تواندیم عضو

 یهاحفاظت و شرایط مورد در 21 و 18 ،16 ،15 یهاماده

 شرط این به بگیرد، نظر در ماده این( 1) پاراگراف در مندرج

 اهداف و  حقوق این به دستیابی شود داده تشخیص که

 هب دستیابی برای و بوده غیرممکن زمانهم شده،اشاره خاص

 .است خاصی هاییتمعاف به نیاز اهداف این

 به مربوط اهداف به دستیابی برای فردی هایداده اگر. 0

 عضو کشور یا اتحادیه قانون شوند، پردازش عمومی منافع

  یهاماده در مندرج حقوق برای را هایییتمعاف تواندیم

 یهاحفاظت و شرایط تحت 21 و 20 ،17 ،18 ،16 ،15

 فرض این با بگیرد، نظر در ماده این( 1) پاراگراف در مندرج

 شده،مشخص اهداف به دستیابی برای حقوق این که

 دمع به نیاز اهداف این به دستیابی برای و هستند نامناسب

 .باشدیم حقوق این شدن لحاظ

 زمانهم طوربه( 0) و( 2) پاراگراف در مندرج پردازش اگر. 4

 پردازش برای فقط معافیت، شود، استفاده دیگر اهداف برای

 خواهد گرفته نظر در هاپاراگراف این در شدهاشاره اهداف

 .شد

1.Processing for archiving purposes in the public 

interest, scientific or historical research purposes or 

statistical purposes, shall be subject to appropriate 

safeguards, in accordance with this Regulation, for 

the rights and freedoms of the data subject. Those 

safeguards shall ensure that technical and 

organisational measures are in place in particular in 
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order to ensure respect for the principle of data 

minimisation. Those measures may include 

pseudonymisation provided that those purposes can 

be fulfilled in that manner. Where those purposes can 

be fulfilled by further processing which does not 

permit or no longer permits the identification of data 

subjects, those purposes shall be fulfilled in that 

manner.  

2.Where personal data are processed for scientific or 

historical research purposes or statistical purposes, 

Union or Member State law may provide for 

derogations from the rights referred to in Articles 15, 

16, 18 and 21 subject to the conditions and 

safeguards referred to in paragraph 1 of this Article 

in so far as such rights are likely to render impossible 

or seriously impair the achievement of the specific 

purposes, and such derogations are necessary for the 

fulfilment of those purposes.  

3.Where personal data are processed for archiving 

purposes in the public interest, Union or Member 

State law may provide for derogations from the 

rights referred to in Articles 15, 16, 18, 19, 20 and 21 

subject to the conditions and safeguards referred to in 

paragraph 1 of this Article in so far as such rights are 

likely to render impossible or seriously impair the 

achievement of the specific purposes, and such 

derogations are necessary for the fulfilment of those 

purposes.  

4.Where processing referred to in paragraphs 2 and 3 

serves at the same time another purpose, the 

derogations shall apply only to processing for the 

purposes referred to in those paragraphs. 
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 Article 90 Obligations of secrecy محرمانه تعهدات :07 ماده

 هک کنند تصویب را خاصی قواعد توانندیم عضو کشورهای.1

 اصلح نهادهای توسط شدهوضع قواعد یا اتحادیه قانون تحت

 ماده( و) و( هي) بند در شدهمشخص نظارتی نهادهای ملی،

 ،موردنظر یپردازشگرها و گربا کنترل ارتباط در( 1) 58

 تعهدات دیگر یا محرمانه یاحرفه تعهدات با متناسب

 تعهدات با داده حفاظت حقوق تا شوند، اعمال محرمانه

 مورد در تنها باید قواعد این. باشد داشته هماهنگی محرمانه

 یتفعال ییجهدرنت پردازشگر یا گرکنترل که فردی هایداده

 مورداستفاده کندیم دریافت محرمانه، تعهدات پوشش تحت

 .گیرند قرار

 طبق شدهوضع قواعد از را کمیسیون باید عضو کشور هر. 2

 اصالحات و ،2018 می 25 تاریخ تا ماده، این( 1) پاراگراف

 .سازد باخبر آن متعاقب

1.Member States may adopt specific rules to set out 

the powers of the supervisory authorities laid down 

in points (e) and (f) of Article 58(1) in relation to 

controllers or processors that are subject, under 

Union or Member State law or rules established by 

national competent bodies, to an obligation of 

professional secrecy or other equivalent obligations 

of secrecy where this is necessary and proportionate 

to reconcile the right of the protection of personal 

data with the obligation of secrecy. Those rules shall 

apply only with regard to personal data which the 

controller or processor has received as a result of or 

has obtained in an activity covered by that obligation 

of secrecy.  

2.Each Member State shall notify to the Commission 

the rules adopted pursuant to paragraph 1, by 25 May 

2018 and, without delay, any subsequent amendment 

affecting them. 
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 و کلیساها برای داده  حفاظت قواعد وجود :05 ماده

 مذهبی یهاانجمن

Article 91 Existing data protection rules of churches 

and religious associations 

 اجتماعات یا هاانجمن و کلیساها عضو، کشور در اگر.1

 مقررات، این اجرایی یحوزه به ورود هنگام به مذهبی،

 یینهدرزم را حقیقی اشخاص حفاظت با مرتبط جامع قواعد

 با تواندیم قواعد این از استفاده کنند، اجرا پردازش

 .یابد ادامه مقررات این با هماهنگی

 در مندرج جامع قواعد که مذهبی یهاانجمن و کلیساها. 2

 نظارت تحت باید کنندیم استفاده را ماده این( 1) پاراگراف

 شرایط اجرای از تا گیرند، قرار مستقل نظارتی نهادیک

 .شود حاصل اطمینان مقررات این( 6) فصل در شدهمشخص

1.Where in a Member State, churches and religious 

associations or communities apply, at the time of 

entry into force of this Regulation, comprehensive 

rules relating to the protection of natural persons 

with regard to processing, such rules may continue to 

apply, provided that they are brought into line with 

this Regulation.  

2.Churches and religious associations which apply 

comprehensive rules in accordance with paragraph 1 

of this Article shall be subject to the supervision of 

an independent supervisory authority, which may be 

specific, provided that it fulfils the conditions laid 

down in Chapter VI of this Regulation. 
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 های اجرایيهای تفویضي و اقداماقدام -دهم فصل 
 CHAPTER X Delegated acts and implementing acts اجرایی هایاقدام و تفویضی هایاقدام - دهم فصل

 Article 92 Exercise of the delegation مسؤولیت یضتفو از : استفاده72 ماده

 دهشمشخص شرایط تحت تفویضی، هایاقدام اتخاذ اختیار.1

 .است اعطاشده کمیسیون به ماده، این در

 40 یماده و( 8) 12 یماده در شدهاشاره اختیار تفویض. 2

 به 2016 می 24 از معین زمانی یدوره در باید( 8)

 .شود اعطا کمیسیون

 40 یماده و( 8) 12 یماده در شدهاشاره اختیار تفویض. 0

. است لغو قابل شورا یا اروپا مجلس توسط همواره( 8)

 یمجله در آن انتشار از پس روز اولین در باید لغو تصمیم

  تصمیم این. شود قلمداد اجرایی اروپا، یاتحادیه رسمی

 اثرگذار انجام حال در تفویضی هایاقدام اعتبار بر نباید

 .باشد

 لهبالفاص باید دهد، انجام را تفویضی اقدام کمیسیون اگر. 4

 .سازد مطلع را شورا و اروپا یاتحادیه

 یماده یا( 8) 12 یماده طبق شدهانجام تفویضی اقدام. 5

 از مخالفتی هیچ که شود اجرایی زمانی تنها باید( 8) 40

 آن، اعالم از ماه سه حداکثر تا اروپا، شورای یا مجلس جانب

 مجلس توسط تواندیم زمانی یدوره این. باشد نداشته وجود

 .شود تمدید نیز دیگر ماه سه تا اروپا شورای یا

1.The power to adopt delegated acts is conferred on 

the Commission subject to the conditions laid down 

in this Article. 4.5.2016 L 119/85 Official Journal of 

the European Union EN 
2.The delegation of power referred to in Article 

12(8) and Article 43(8) shall be conferred on the 

Commission for an indeterminate period of time 

from 24 May 2016.  

3.The delegation of power referred to in Article 

12(8) and Article 43(8) may be revoked at any time 

by the European Parliament or by the Council. A 

decision of revocation shall put an end to the 

delegation of power specified in that decision. It 

shall take effect the day following that of its 

publication in the Official Journal of the European 

Union or at a later date specified therein. It shall not 

affect the validity of any delegated acts already in 

force. 

4.As soon as it adopts a delegated act, the 

Commission shall notify it simultaneously to the 

European Parliament and to the Council.  

5.A delegated act adopted pursuant to Article 12(8) 

and Article 43(8) shall enter into force only if no 

objection has been expressed by either the European 

Parliament or the Council within a period of three 

months of notification of that act to the European 

Parliament and the Council or if, before the expiry of 

that period, the European Parliament and the Council 

have both informed the Commission that they will 

not object. That period shall be extended by three 

months at the initiative of the European Parliament 

or of the Council. 

 

 CHAPTER X Delegated acts and implementing acts اجرایی هایاقدام و تفویضی هایاقدام - دهم فصل

 Article 93 Committee procedure کمیته روش :03 ماده

 نای. کند استفاده کمیته یک کمک از باید کمیسیون.1

( je) مقررات در شدهیانب مفهوم با اییتهکم باید کمیته

 .باشد 182/2011 شماره

( 5) یماده شود، داده پاراگراف این به ارجاعی اگر. 2

 .بود خواهد استفادهقابل 182/2011 شماره به( je) مقررات

 مقررات( 8) یماده شود، داده پاراگراف این به ارجاعی اگر.0

(je )اعمالقابل( 5) یماده همره به 182/2011 شماره به 

 .بود خواهد

1.The Commission shall be assisted by a committee. 

That committee shall be a committee within the 

meaning of Regulation (EU) No 182/2011.  

2.Where reference is made to this paragraph, Article 

5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. 

3.Where reference is made to this paragraph, Article 

8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction 

with Article 5 thereof, shall apply. 
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 مقررات نهایي -یازدهمفصل 
 CHAPTER XI Final provisions نهایی مقررات -یازدهم فصل

 ec Article 94 Repeal of Directive 95/46/EC/75/46 رهنمود لغو: 00 ماده

 .شودمی لغو 2018 می 25 تاریخ از ec/75/46 مقررات. 1

 این به ارجاع همانند باید شده لغو رهنمود به ارجاع. 2

 افراد حفاظت کاری گروه به ارجاع. شود تلقی مقررات

 27 یماده توسط که فردی، هایداده پردازش یینهدرزم

 به ارجاع همانند است، شدهمشخص ec/75/46 رهنمود

 مقررات این تحت اروپا هایداده از حفاظت مدیرهیئته

 .گیردمی قرار قلمداد

1.Directive 95/46/EC is repealed with effect from 25 

May 2018.  

2.References to the repealed Directive shall be 

construed as references to this Regulation. 

References to the Working Party on the Protection of 

Individuals with regard to the Processing of Personal 

Data established by Article 29 of Directive 95/46/EC 

shall be construed as references to the European Data 

Protection Board established by this Regulation. 

 

 CHAPTER XI Final provisions نهایی مقررات -یازدهم فصل

 ec Article 95 Relationship with Directive 2002/58/EC/2002/58 رهنمود با ارتباط :05 ماده

 در شدهمشخص تعهدات تحت موضوعات این اگر

 اضافی تعهدات نباید شوند، تعریف ec/2002/58رهنمود

 خدمات تأمین با مرتبط پردازش یینهدرزم را دیگری

 یحادیهات ارتباطی هایشبکه در دولتی الکترونیکی ارتباطی

 .کند اعمال حقوقی و حقیقی اشخاص بر اروپا،

This Regulation shall not impose additional 

obligations on natural or legal persons in relation to 

processing in connection with the provision of 

publicly available electronic communications 

services in public communication networks in the 

Union in relation to matters for which they are 

subject to specific obligations with the same 

objective set out in Directive 2002/58/EC. 

 

 CHAPTER XI Final provisions نهایی مقررات -یازدهم فصل

 Article 96 Relationship with previously concluded قبل شدهحاصل یهاتوافق با ارتباط :06 ماده

Agreements 

 هب فردی هایداده انتقال با ارتباط در المللیینب یهاتوافق

 ایکشوره بین که المللیینب یهاسازمان یا ثالث کشورهای

 با سازگار و اندشدهحاصل 2016 می 24 از قبل تا عضو

 لغو یا جایگزینی اصالح، زمان تا باید هستند اتحادیه قانون

 .باشند داشته اجرایی قابلیت

International agreements involving the transfer of 

personal data to third countries or international 

organisations which were concluded by Member 

States prior to 24 May 2016, and which comply with 

Union law as applicable prior to that date, shall 

remain in force until amended, replaced or revoked. 
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 CHAPTER XI Final provisions نهایی مقررات -یازدهم فصل

 Article 97 Commission reports کمیسیون یهاگزارش :00 ماده

 کمیسیون ،باریک چهار سال هر و 2020 می 25 تاریخ تا.1

 و مجلس به مقررات بازبینی و ارزیابی شامل را گزارشی باید

 عموم توسط باید گزارش این. کند ارائه اروپا شورای

 .باشد دسترسقابل

 در شدهاشاره هایینیبازب و هاییابیارز یینهدرزم. 2

 را زیر موارد کارکرد و کاربرد باید کمیسیون ،(1) پاراگراف

 :بیازماید

 کشورهای به فردی هایداده انتقال مورد در( 5) فصل( الف)

 تصمیمات به ویژه توجه با المللیینب یهاسازمان یا ثالث

 تصمیمات و مقررات این( 0) 45 یماده طبق اتخاذشده

 ؛ec/75/46 رهنمود( 6) 25 یماده اساسبر  اتخاذشده

 .سازگاری و همکاری مورد در( 9) فصل(  )

 را اطالعات تواندیم کمیسیون ،(1) پاراگراف اهداف برای. 0

 .کند درخواست نظارتی نهادهای و عضو کشور از

 پاراگراف در شدهاشاره هایینیبازب و هایابیارز انجام در. 4

 مجلس هاییافته  و موقعیت باید کمیسیون ،(2) و( 1)

 داشته نظر در را دیگر منابع یا نهادها دیگر و شورا اروپا،

 .باشد

 نگرفت نظر در با یژهوبه نیاز، صورت در باید کمیسیون. 5

 در پیشرفت یسایه در و اطالعات فناوری هاییشرفتپ

 این اصالح برای را مناسبی پیشنهادهای اطالعاتی، جامعه

 .کند ثبت مقررات

1.By 25 May 2020 and every four years thereafter, 

the Commission shall submit a report on the 

evaluation and review of this Regulation to the 

European Parliament and to the Council. The reports 

shall be made public. 2.In the context of the 

evaluations and reviews referred to in paragraph 1, 

the Commission shall examine, in particular, the 

application and functioning of: (a) Chapter V on the 

transfer of personal data to third countries or 

international organisations with particular regard to 

decisions adopted pursuant to Article 45(3) of this 

Regulation and decisions adopted on the basis of 

Article 25(6) of Directive 95/46/EC; (b) Chapter VII 

on cooperation and consistency. 3.For the purpose of 

paragraph 1, the Commission may request 

information from Member States and supervisory 

authorities. 4.In carrying out the evaluations and 

reviews referred to in paragraphs 1 and 2, the 

Commission shall take into account the positions and 

findings of the European Parliament, of the Council, 

and of other relevant bodies or sources. 5.The 

Commission shall, if necessary, submit appropriate 

proposals to amend this Regulation, in particular 

taking into account of developments in information 

technology and in the light of the state of progress in 

the information society. 

 

 CHAPTER XI Final provisions نهایی مقررات -یازدهم فصل

 در اتحادیه قانونی هایاقدام دیگر  بررسی :08 ماده

 داده از موردحفاظت

Article 98 Review of other Union legal acts on data 

protection 

 دیگر اصالح به نگاهی با قانونی پیشنهادهای باید کمیسیون

 های-داده از حفاظت یینهدرزم اتحادیه، قانونی اقدامات

 اشخاص سازگار و یکنواخت حفاظت از تا باشد داشته فردی،

 این انجام برای. شود مطمئن پردازش یینهدرزم حقیقی

 حفاظت با مرتبط قواعد به نسبت اییژهو توجه باید مورد

 توسط شدهانجام پردازش در مورد حقیقی اشخاص

 آزاد انتقال برای ها،آژانس و ادارات نهادها، اروپا، یاتحادیه

 .داشت اطالعات این

The Commission shall, if appropriate, submit 

legislative proposals with a view to amending other 

Union legal acts on the protection of personal data, in 

order to ensure uniform and consistent protection of 

natural persons with regard to processing. This shall 

in particular concern the rules relating to the 

protection of natural persons with regard to 

processing by Union institutions, bodies, offices and 

agencies and on the free movement of such data. 
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 CHAPTER XI Final provisions نهایی مقررات -یازدهم صلف

 Article 99 Entry into force and application کاربرد و اجرا فاز به ورود: 00 ماده

 یرسم یمجله در انتشار از بعد بیستم روز در باید مقررات.1

 .شوند اجرایی اروپا یاتحادیه

 .شوند اجرا 2018 می 25 تاریخ  از باید مقررات این. 2

 تمامی در مستقیم و کامل شکل به باید مقررات این

 .باشند اجراقابل عضو کشورهای

1.This Regulation shall enter into force on the 

twentieth day following that of its publication in the 

Official Journal of the European Union.  

2.It shall apply from 25 May 2018. 4.5.2016 L 

119/87 Official Journal of the European Union EN 

This Regulation shall be binding in its entirety and 

directly applicable in all Member States. 
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