EUROJUST’S INDEPENDENT DATA PROTECTION SUPERVISOR

Rollen för Eurojusts gemensamma tillsynsorgan
Eurojust är ett av Europeiska unionens (hädanefter
EU) organ, som inrättades 2002 för att förbättra
effektiviteten hos de behöriga myndigheterna inom
EU:s medlemsstater, i handläggandet av utredning
och åtal av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet. För att att kunna uppfylla sitt
uppdrag, behandlar Eurojust avsevärda informationsmängder, ofta av privat art, som hänför till
dömda personer, vittnen och brottsoffer.
Det gemensamma tillsynsorganet (hädanefter
JSB), är en oberoende övervakare, som inrättats
enligt artikel 23 i Eurojust-beslutet, vilket kollektivt reglerar Eurojusts verksamhet avseende
behandling av personuppgifter och tillförsäkrar att det sker i enlighet med Eurojust-beslutet. Medlemmarna i JSB är domare eller personer med likvärdig neutralitet (i praktiken dataskyddskommissionärer) och har således gedigen sakkunskap inom såväl dataskydd, som rättsligt samarbete.
För att kunna uppfylla dessa uppdrag, har JSB fullständig tillgång till alla filer där sådana personuppgifter
behandlas. Eurojust skall tillhandahålla JSB all information från sådana filer som JSB begär och skall
bistå tillsynsorganet på alla andra sätt. Att reglerna efterlevs är stommen i JSB:s verksamhet. Därför
utför JSB regelbundna inspektioner på plats, och uppföljning av alla rekommendationer som utfärdas i
inspektionsrapporterna övervakas fortlöpande. JSB diskuterar även resultatet av den årsundersökningen
av efterlevnadsgraden med Eurojusts dataskyddsombud (hädanefter DPO), och noterar alla punkter
som kräver dess uppmärksamhet för att tillförsäkra att en god översikt av efterlevnadsgraden inom
organisation en alltid upprätthålls.
JSB är en klagoinstans för Eurojusts DPO i händelse av att icke efterlevande uppdagas och Eurojusts
kollegium inte har löst icke efterlevandet av behandlingen inom en rimlig tidsperiod.
JSB granskar överklaganden som inkommer i enlighet med artiklarna 19 (8) och 20 (2) i Eurojustbeslutet och utför kontroller. Om JSB bedömer att ett beslut som fattats av Eurojust eller att dess
behandling av uppgifter inte överensstämmer med Eurojust-beslutet, skall ärendet hänskjutas till
Eurojust, som skall godta JSB:s beslut. Beslut som fattas av JSB skall var slutgiltiga och bindande för
Eurojust.
JSB skall tillhandahålla sin obligatoriska syn på föreskrifterna om dataskydd i avtal eller arbetsöverenskommelser med EU-organ eller samarbetsavtal med tredje länder.
JSB har tillägnats status som oberoende tillsynsmyndighetsmedlem i den Internationella konferensen
för dataskydds- och integritetskommissionärer vid deras 32:a konferens, som hölls i Israel den 27-29
oktober 2010. För att öka allmänhetens kännedom om sitt arbete och informera enskilda individer
som sina rättigheter har JSB en egen hemsida: www.eurojust.europa.eu/jsb.htm.

För mer information, kontakta gärna JSB:s sekretariat på följande adress:
Eurojust - JSB Secretariat
PO Box 16183 • 2500 BD • The Hague • Netherlands • E-mail: jsb@eurojust.europa.eu

