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Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Postboks 2043 Yika
0125 OSLO

Deres referanse

Adv. Thomas Olsen
Vår referanse

15101474-3lISK
Dato

20.04.2017

Oversendelsesbrev - ltera BCR-P

Vi meddeler med dette at Itera ASAs bindende virksomhetsregler for databehandlere er
godkjent av Datatilsynet, vennligst se vedlagte dokument.

Som søkers representant, ber vi om at du videreformidler tillatelsen til rette vedkommende i
Itera ASA.
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Tillatelse til overføring av personopplysninger til tredjeland - bindende
vi rksom hetsregler for databehandlere

Datatilsynet meddeler, som ledende myndighet av den felleseuropeiske
godkjennelsesprosedyren,r med dette at Itera ASAs bindende virksomhetsregler for
databehandlere - Data Protection Code Version 25 august 2016 (BCRP) - er godkjent som

rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger, jf. personopplysningsloven $ 30 andre

ledd, jf. direktiv 95l46lEF artikkel 26(Ð.2

Vi har orientert de berørte statenes personvemmyndigheter og ArtikkelZg-arbeidsgruppens3
ledelse om at prosedyren for godkjennelse av Iteras BCRP er avsluttet, som utg¡ør de siste

skrittene i den felleseuropeiske godkjennelsesprosedyren.a Tillatelsen har dermed virkning fra
og med dagens dato, med mindre BCR-en selv fastslår noe annet.

Denne tillatelsen gjelder for overføring fra de selskapene som til enhver tid er bundet av Iteras

BCRP med tilhørende dokumenter, og med de begrensinger som følger av søknadens del I
punkt 1. BCRP-en angir de relevante behandlingsformålene, kretsen av de registrerte (<data-

subjects>) og de øwige relevante omstendigheter som er omfattet av tillatelsen.

Yi g¡ør oppmerksom på at overføring av personopplysninger fra de ulike medlemslandene kan

være ulikt regulert, i henhold til landenes inteme rettsorden. Ettersom det er opp til den

behandlingsansvarlige å stille slike garantier som omtalt i personopplysningsloven $ 30 andre

ledd og direktiv 95l46lEF artikkel 26(2), kan det være nødvendig for den

behandlingsansvarlige å søke om nasjonal godkjenning fra de relevante

I Se Artikkel 29-arbeidsgruppens llorking Document Setting Forth a Co-Operation Procedurefor Issuing

Common Opinions on Adequate Safeguards Resulting From "Binding corporate Rules",4. apnl2005 (WP 107).
2 Se Artikkel 29-arbeidsgruppens Working Document: Transfers of personal data to third countries: Applying
Article 26(2) of the EU Data Protection Directive to Binding Corporate Rules þr Internqtional Døta Transfers,

3. juni 2003 (wP 74).
3 Artikkel 29-arbeidsgruppen er EUs uavhengige, rådgivende organ i saker om personvern og

personopplysningsvern, og opprettet i medhold av artikkel2g i direktiv 95l46lEF; gruppens arbeidsoppgaver er

beskrevet i dtektivet artikkel 30.
4 Se Artikkel 29-arbeidsgruppens llorking Document Setting Forth ø Co-Operation Procedurefor Issuing

Common Opinions on Adequate Safeguards Resulting From "Binding croporate Rules",4. apnl2005 (WP 107).
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personvemmyntligheter i det aktuelle etableringsland. I den forbindelse kan det være
hensiktsmessig å vise til denne godkjennelsen, eventuelt til den offisielle listen over godkjente
Binding Corporate Rules på EU-kommisjonens nettsider.

Endringer utover det som måtte fiølge av Iteras BCRP, meddeles Datatilsynet skriftlig, og uten
ugrunnet opphold.

Dette vedtaket kan påklages i medhold av reglene i forvaltningslovon kapittel VI. Fristen er
tre uker etter at dette dokumentet er mottatt.
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