
ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER 

BESLUT AV FÖRVALTNINGSRÅDET FÖR GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET 

av den 1 april 2020 

om interna regler angående begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har med avseende på 
behandling av personuppgifter inom ramen för Växtsortsmyndighetens funktion 

FÖRVALTNINGSRÅDET FÖR GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer 
och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 
nr 1247/2002/EG (1), särskilt artikel 25, 

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (2), om 
inrättande av Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO), särskilt artikel 36 i denna, och 

med beaktande av samrådet med Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) den 18 december 2019, 

efter samråd med personalkommittén, och 

av följande skäl: 

(1) Gemenskapens växtsortsmyndighet (nedan kallad myndigheten) utför sina uppdrag i enlighet med rådets förordning 
(EG) nr 2100/94. 

(2) I enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) 2018/1725 kan begränsningar av tillämpningen av artiklarna 14–22, 
35 och 36, samt artikel 4 i den förordningen, i den mån bestämmelserna motsvarar de rättigheter och skyldigheter 
som fastställs i artiklarna 14–22, föreskrivas i interna regler som antas av myndigheten om begränsningarna inte 
finns i rättsakter som antas på grundval av fördragen. 

(3) Dessa interna regler, inbegripet bestämmelserna om bedömning av en begränsnings nödvändighet och 
proportionalitet, gäller inte när det finns en på grundval av fördragen antagen rättsakt med bestämmelser om 
begränsning av registrerades rättigheter. 

(4) När myndigheten fullgör sina skyldigheter med avseende på registrerades rättigheter enligt förordning (EU) 
2018/1725 ska den undersöka om några av de undantag som anges i den förordningen är tillämpliga. 

(5) Inom sin administrativa verksamhet kan myndigheten dock vara tvungen att begränsa registrerades rättigheter enligt 
artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725. 

(6) Myndigheten, företrädd av sin ordförande, fungerar som personuppgiftsansvarig, oavsett om ansvaret har delegerats 
inom myndigheten utifrån ansvarsfördelningen för olika operativa arbetsuppgifter som omfattar personuppgiftsbe
handling. 

(1) EUT L 295, 21.11.2018, s. 39. 
(2) EGT L 227, 1.9.1994, s. 1. 

SV Europeiska unionens officiella tidning L 259/32                                                                                                                                         10.8.2020   



(7) Personuppgifterna lagras på ett säkert sätt i en elektronisk miljö eller på papper, vilket förhindrar olaglig åtkomst 
eller överföring av uppgifter till personer som inte har behov av att ta del av dem. De behandlade personuppgifterna 
lagras såsom anges i myndighetens dataskyddsmeddelanden, meddelanden om skydd av personuppgifter eller 
dokumentation. 

(8) Dessa interna regler ska gälla för all behandling som myndigheten utför inom ramen för administrativa utredningar, 
disciplinära förfaranden, förfaranden i visselblåsarärenden, (formella och informella) förfaranden för att hantera 
trakasserier, handläggning av klagomål och medicinska uppgifter, internrevisioner, dataskyddsombudets 
utredningar i enlighet med artikel 45.2 i förordning (EU) 2018/1725 samt utredningar om it-säkerhet som hanteras 
internt eller med extern hjälp (till exempel av CERT-EU). 

(9) När dessa interna regler tillämpas måste myndigheten förklara varför begränsningarna är absolut nödvändiga och 
proportionella i ett demokratiskt samhälle och respektera andemeningen i de grundläggande fri- och rättigheterna. 

(10) Vid de ovannämnda förfarandena måste myndigheten i största möjliga mån respektera de registrerades 
grundläggande rättigheter, särskilt dem som gäller rätten till information, till tillgång, rättelse eller radering av 
personuppgifter, rätten till begränsning av behandlingen, rätten att bli underrättad om personuppgiftsincidenter och 
rätten till konfidentiell behandling av kommunikation i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. 

(11) Myndigheten bör regelbundet kontrollera att förhållandena som motiverar en begränsning fortfarande är tillämpliga 
och upphäva begränsningen om de inte längre är det 

(12) personuppgiftsansvarige ska informera dataskyddsombudet om varje begränsning som tillämpas på registrerades 
rättigheter, när begränsningen har upphävts eller när begränsningen har reviderats. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. Detta beslut innehåller regler om de villkor som måste vara uppfyllda för att myndigheten inom ramen för den 
uppgiftsbehandling som anges i punkt 2 ska få begränsa rättigheterna som avses i artiklarna 4, 14–21, 35 och 36 i 
förordning (EU) 2018/1725, i enlighet med artikel 25 i denna förordning. 

2. Inom ramen för myndighetens administrativa verksamhet gäller detta beslut för behandling av personuppgifter som 
myndigheten utför inom ramen för administrativa utredningar, disciplinära förfaranden, förfaranden i visselblåsarärenden, 
(formella och informella) förfaranden för att hantera trakasserier, handläggning av klagomål, behandling av medicinska 
uppgifter och/eller journaler, internrevisioner, dataskyddsombudets utredningar i enlighet med artikel 45.2 i förordning 
(EU) 2018/1725 samt utredningar om it-säkerhet som hanteras internt eller med extern hjälp (till exempel av CERT-EU). 

Detta beslut gäller för uppgiftsbehandling som myndigheten inleder och utför, inbegripet innan ovanstående förfaranden 
inleds, under dessa förfaranden och under uppföljningen av resultaten från dessa förfaranden. Det ska även omfatta stöd 
och samarbete som myndigheten tillhandahåller, utanför sina egna administrativa förfaranden, till Olaf, medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och/eller andra behöriga myndigheter. 

3. Kategorierna av uppgifter som omfattas är objektiva uppgifter (som personidentifierande uppgifter, kontaktuppgifter, 
yrkesuppgifter, administrativa uppgifter, uppgifter från särskilda källor, elektronisk kommunikation och trafikuppgifter) 
och/eller subjektiva uppgifter (som rör ärendet, till exempel motivering, uppgifter om beteende, bedömningar, uppgifter 
om prestationer och uppförande samt uppgifter som rör eller lagts fram i samband med föremålet för förfarandet eller 
verksamheten). 

4. När myndigheten fullgör sina skyldigheter med avseende på registrerades rättigheter enligt förordning (EU) 
2018/1725 ska den undersöka om några av de undantag som anges i den förordningen är tillämpliga. 
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5. Enligt villkoren som beskrivs i detta beslut kan begränsningarna gälla följande rättigheter: de registrerades rätt att få ta 
del av information, rätten till tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter, rätten till begränsning av behandlingen, 
rätten att bli underrättad om personuppgiftsincidenter och rätten till konfidentiell behandling av elektronisk 
kommunikation. 

Artikel 2 

Specificering av personuppgiftsansvarig och skyddsåtgärder 

1. Myndigheten ska införa följande skyddsåtgärder för att förhindra missbruk eller olaglig åtkomst eller överföring: 

a) Pappersdokument ska förvaras i säkerhetsskåp som endast behörig personal har tillgång till. 

b) Alla elektroniska uppgifter ska förvaras i ett säkert it-program i enlighet med myndighetens säkerhetsföreskrifter, liksom 
i särskilda elektroniska mappar som endast behörig personal har tillgång till. Lämpliga åtkomstnivåer ska beviljas 
individuellt. 

c) It-system och deras databaser ska ha mekanismer för att verifiera användarens identitet i ett system med samlad 
inloggning och vara automatiskt kopplade till användar-id och lösenord. Konton för slutanvändare måste vara unika, 
personliga och får inte kunna överföras. Det är absolut förbjudet att dela användarkonton. E-register ska förvaras säkert 
för att säkerställa sekretesskydd för de uppgifter som finns i dessa. 

d) Alla personer som har tillgång till uppgifterna är bundna av tystnadsplikt. 

2. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är myndigheten, företrädd av sin ordförande, som kan 
delegera personuppgiftsansvaret till någon annan. Registrerade ska underrättas om delegeringen via dataskyddsmed
delanden eller dokumentation som publiceras på myndighetens webbplats och/eller intranät. 

3. De personuppgifter som avses i artikel 1.3 får inte lagras längre än vad som anges i de dataskyddsmeddelanden, 
meddelanden om skydd av personuppgifter eller dokumentation som avses i artikel 3.1. I slutet av lagringsperioden 
raderas, anonymiseras eller överförs uppgifterna om ärendet till de historiska arkiven. 

4. Om myndigheten överväger att tillämpa en begränsning ska risken för den registrerades fri- och rättigheter vägas mot 
i synnerhet risken för andra registrerades fri- och rättigheter samt mot risken att syftet med uppgiftsbehandlingen hindras. 
Riskerna för den registrerades fri- och rättigheter omfattar i första hand, men är inte begränsade till, risker som rör 
anseende, rätten till försvar och rätten att höras. 

Artikel 3 

Begränsningar 

1. Myndigheten ska på sin webbplats och/eller sitt intranät offentliggöra dataskyddsmeddelanden, meddelanden om 
skydd av personuppgifter och/eller dokumentation som avses i artikel 31 i förordning (EU) 2018/1725 som informerar 
alla registrerade om dess åtgärder som omfattar behandling av deras personuppgifter och om deras rättigheter inom ramen 
för ett visst förfarande, inbegripet information om att dessa rättigheter kan komma att begränsas. Informationen ska 
omfatta vilka rättigheter som kan komma att begränsas, skälen till detta och möjlig varaktighet. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, ska myndigheten i förekommande fall säkerställa att de registrerade 
informeras personligen och på ett lämpligt sätt. Myndigheten kan även informera dem personligen om deras rättigheter 
vad gäller aktuella eller framtida begränsningar. 

3. Eventuella begränsningar som myndigheten inför ska enbart tillämpas för att säkerställa de syften som anges i 
artikel 25.1 i förordning (EU) 2018/1725, nämligen 

a) den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller försvaret i medlemsstaterna, 
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b) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av brott eller verkställande av straffrättsliga sanktioner, 
inbegripet skydd mot samt förebyggande och förhindrande av hot mot den allmänna säkerheten, 

c) andra av unionens eller en medlemsstats viktiga mål av generellt allmänt intresse, särskilt målen för unionens 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik eller ett av unionens eller en medlemsstats viktiga ekonomiska eller 
finansiella intressen, däribland penning-, budget- eller skattefrågor, folkhälsa och social trygghet, 

d) den inre säkerheten i unionsinstitutioner och unionsorgan, inbegripet deras elektroniska kommunikationsnät, 

e) skydd av rättsväsendets oberoende och rättsliga åtgärder, 

f) förebyggande, förhindrande, utredning, avslöjande och lagföring av överträdelser av etiska regler som gäller för 
lagreglerade yrken, 

g) en tillsyns-, inspektions- eller regleringsfunktion som även i enstaka fall har samband med myndighetsutövning i fall 
som avses i leden a–c, 

h) skydd av den registrerade eller andras rättigheter och friheter, 

i) verkställighet av civilrättsliga krav. 

4. I synnerhet när myndigheten inför begränsningar i samband med 

a) administrativa utredningar och disciplinförfaranden, kan dessa grundas på artikel 25.1 c, e, g och h i förordning (EU) 
2018/1725, 

b) visselblåsarärenden, kan dessa grundas på artikel 25.1 h i förordning (EU) 2018/1725, 

c) (formella och informella) förfaranden för att hantera trakasserier, kan dessa grundas på artikel 25.1 h i förordning (EU) 
2018/1725, 

d) behandling av klagomål, kan dessa grundas på artikel 25.1 c, e, g och h i förordning (EU) 2018/1725 

e) behandling av medicinska uppgifter, kan dessa grundas på artikel 25.1 h i förordning (EU) 2018/1725, 

f) internrevisioner, kan dessa grundas på artikel 25.1 c, g och h i förordning (EU) 2018/1725, 

g) utredningar som dataskyddsombudet ska genomföra i enlighet med artikel 45.2 i förordning (EU) 2018/1725, kan 
dessa grundas på artikel 25.1 c, g och h i förordning (EU) 2018/1725, 

h) utredningar om it-säkerhet som hanteras internt eller med extern hjälp (till exempel av CERT-EU), kan dessa grundas på 
artikel 25.1 c, d, g och h i förordning (EU) 2018/1725. 

5. Eventuella begränsningar ska vara nödvändiga och proportionella, och särskilt beakta riskerna för de registrerades 
rättigheter och friheter, samt förenliga med andemeningen i de grundläggande rättigheterna och friheterna i ett 
demokratiskt samhälle. 

Om myndigheten överväger att tillämpa begränsningar ska ett behovs- och proportionalitetstest genomföras på grundval av 
gällande bestämmelser. Bedömningen ska dokumenteras i redovisningssyfte genom en intern bedömningsnotering i varje 
enskilt fall. Detta test ska även genomföras i samband med översynen av tillämpningen av en begränsning 

Begränsningar ska upphävas så snart som de omständigheter som motiverar dem inte längre är tillämpliga. Detta gäller i 
synnerhet om myndigheten inte längre anser att utövandet av den begränsade rättigheten skulle upphäva verkan av en 
införd begränsning eller inverka menligt på andra registrerades rättigheter och friheter. 
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6. Dessutom kan myndigheten anmodas utbyta personuppgifter från registrerade med kommissionens avdelningar eller 
andra EU-institutioner, organ och byråer, behöriga myndigheter i medlemsstaterna eller andra behöriga myndigheter från 
tredjeländer, eller med internationella organisationer, inbegripet enligt följande: 

a) När kommissionens avdelningar eller övriga EU-institutioner, organ och byråer begränsar sina skyldigheter och 
utövandet av dessa registrerades rättigheter på grundval av andra rättsakter som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EU) 
2018/1725 eller i enlighet med kapitel IX i den förordningen eller med grundläggande rättsakter för andra av EU:s 
institutioner, organ och byråer. 

b) När behöriga myndigheter i medlemsstaterna begränsar sina skyldigheter och utövandet av dessa registrerades 
rättigheter på grundval av rättsakter som avses i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 (3) eller enligt nationella bestämmelser som införlivar artiklarna 13.3, 15.3 eller 16.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/680 (4). 

Om utbytet av personuppgifter sker på en annan myndighets initiativ, tillämpar myndigheten inte några begränsningar och 
ska radera eller anonymisera uppgifterna om ärendet, inbegripet personuppgifter, vid överföringen av de begärda 
uppgifterna till den myndigheten. 

7. Dokumentationen avseende begränsningarna och, i tillämpliga fall, handlingarna som innehåller de bakomliggande 
faktiska och rättsliga omständigheterna ska på begäran ställas till Europeiska datatillsynsmannens förfogande. 

Artikel 4 

Dataskyddsombudets översyn 

1. Myndigheten ska utan onödigt dröjsmål underrätta sitt dataskyddsombud när den personuppgiftsansvarige begränsar 
tillämpningen av de registrerades rättigheter, upphäver begränsningen eller reviderar den tidsperiod begränsningen är i kraft 
med stöd i detta beslut. Den personuppgiftsansvarige ska ge dataskyddsombudet tillgång till den dokumentation som 
innehåller bedömningen av begränsningens nödvändighet och proportionalitet och i dokumentationen ange det datum när 
dataskyddsombudet underrättades. 

2. Dataskyddsombudet kan skriftligen begära att den personuppgiftsansvarige ska se över tillämpningen av 
begränsningar. Den personuppgiftsansvarige ska skriftligen informera dataskyddsombudet om resultatet från den begärda 
översynen. 

3. Dataskyddsombudets deltagande i begränsningsförfarandet, inbegripet informationsutbyte, ska dokumenteras på 
lämpligt sätt. 

Artikel 5 

Tillhandahållande av information till registrerade 

1. I vederbörligen motiverade fall och enligt de villkor som anges i föreliggande beslut, får den personuppgiftsansvarige, 
om det är nödvändigt och lämpligt, begränsa tillhandahållandet av information i samband med den uppgiftsbehandling 
som föreskrivs i artikel 1.2 i detta beslut. I synnerhet får tillhandahållande av information skjutas upp, utelämnas eller 
nekas om tillhandahållandet skulle upphäva uppgiftsbehandlingens verkan. 

2. Om myndigheten helt eller delvis begränsar tillhandahållandet av information som avses i punkt 1, ska den genom en 
intern bedömningsnotering dokumentera skälen till begränsningen, inbegripet en bedömning av begränsningens 
nödvändighet och proportionalitet samt dess varaktighet. 

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga 
myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89). 

SV Europeiska unionens officiella tidning L 259/36                                                                                                                                         10.8.2020   



3. Den begränsning som avses i punkt 1 ska fortsätta vara tillämplig så länge som skälen som motiverar den föreligger. 

Om skälen till begränsningen inte längre föreligger ska myndigheten informera den registrerade om de huvudsakliga skälen 
för begränsningen. Samtidigt ska myndigheten informera den registrerade om möjligheten att inge klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen eller begära rättslig prövning vid Europeiska unionens domstol. 

4. Myndigheten ska ompröva tillämpningen av begränsningen åtminstone en gång per år och när det aktuella 
förfarandet avslutas. Därefter ska den personuppgiftsansvarige på årsbasis övervaka behovet av att behålla eventuella 
begränsningar. 

Artikel 6 

Den registrerades rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling 

1. I vederbörligen motiverade fall och enligt de villkor som anges i föreliggande beslut, får den personuppgiftsansvarige, 
om det är nödvändigt och lämpligt, begränsa rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling i samband 
med den uppgiftsbehandling som föreskrivs i artikel 1.2 i detta beslut. Bestämmelserna i denna artikel 6 är inte tillämpliga 
på rätten till tillgång till medicinska uppgifter och/eller journaler, för vilken särskilda bestämmelser uttryckligen föreskrivs i 
artikel 7 nedan. 

2. Om registrerade begär att få utöva sin rätt till tillgång, rättelse, radering eller begränsning av behandling av egna 
personuppgifter som behandlats i samband med ett eller flera specifika fall eller en specifik uppgiftsbehandling, ska 
myndigheten begränsa sin bedömning av denna begäran till att endast avse dessa personuppgifter. 

3. Om myndigheten helt eller delvis begränsar rätten till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen ska 
följande åtgärder vidtas: 

a) Myndigheten ska i sitt svar på berörd registrerads begäran informera denne om den begränsning som tillämpas och om 
de huvudsakliga skälen till begränsningen, samt om möjligheten att inge klagomål till Europeiska datatillsynsmannen 
eller begära rättslig prövning vid Europeiska unionens domstol. 

b) Myndigheten ska genom en intern bedömningsnotering dokumentera skälen till begränsningen, däribland en 
bedömning av begränsningens nödvändighet och proportionalitet samt dess varaktighet. 

I enlighet med artikel 25.8 i förordning (EU) 2018/1725 kan det tillhandahållande av information som avses i led a skjutas 
upp, utelämnas eller nekas om det skulle upphäva begränsningens verkan. 

4. Myndigheten ska ompröva tillämpningen av begränsningen av de registrerades rättigheter åtminstone en gång per år 
och när det aktuella förfarandet avslutas. Därefter ska den personuppgiftsansvarige på den registrerades begäran se över 
behovet av att behålla begränsningen. 

Artikel 7 

Rätt till tillgång till medicinska uppgifter och/eller journaler 

1. För en begränsning av registrerades rätt till tillgång till sina medicinska uppgifter och/eller journaler krävs särskilda 
bestämmelser, som anges i denna artikel. 

2. Om inte annat följer av nedanstående punkter i denna artikel, får myndigheten begränsa registrerades rätt till direkt 
tillgång till personliga medicinska uppgifter och/eller journaler av psykologisk eller psykiatrisk natur som rör dem som 
myndigheten behandlar om tillgången till sådana uppgifter sannolikt kan medföra en risk för den registrerades hälsa. 
Begränsningen ska vara proportionell till vad som är strikt nödvändigt för att skydda den registrerade. 

3. Åtkomst till de uppgifter som avses i punkt 2 ska medges en läkare som utsetts av den registrerade. 
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4. Läkarmottagningen ska i sådana fall på begäran ersätta den registrerade för den del av besöksavgiften hos läkaren som 
fått åtkomst till de medicinska uppgifterna och/eller journalerna, vilken inte ersatts av det gemensamma sjukförsäkrings
systemet. Ersättningen ska inte överstiga skillnaden mellan det tak som föreskrivs i de allmänna tillämpningsföreskrifterna 
för ersättning av sjukvårdskostnader (5) och det belopp som den registrerade har erhållit i ersättning från det gemensamma 
sjukförsäkringssystemet enligt dessa bestämmelser. 

5. Sådan ersättning från läkarmottagningen ska ges under förutsättning att åtkomst inte redan beviljats för samma 
uppgifter och/eller journaler. 

6. Om inte annat följer av nedanstående punkter i denna artikel, får myndigheten genom en bedömning i varje enskilt 
fall begränsa registrerades rätt till tillgång till sina personliga medicinska uppgifter och/eller journaler som den har i sin 
besittning, särskilt om utövandet av denna rättighet skulle inverka menligt på den registrerades rättigheter och friheter eller 
andra registrerades rättigheter och friheter. 

7. Om registrerade begär att få utöva sin rätt till tillgång till sina egna personuppgifter som behandlats i samband med 
ett eller flera specifika fall eller till en specifik uppgiftsbehandling, ska myndigheten begränsa sin bedömning av denna 
begäran till att endast avse dessa personuppgifter. 

8. Om myndigheten helt eller delvis begränsar registrerades rätt till tillgång till personliga medicinska uppgifter och/eller 
journaler ska följande åtgärder vidtas: 

a) Myndigheten ska i sitt svar på berörd registrerads begäran informera denne om den begränsning som tillämpas och om 
de huvudsakliga skälen till begränsningen, samt om möjligheten att inge klagomål till Europeiska datatillsynsmannen 
eller begära rättslig prövning vid Europeiska unionens domstol. 

b) Myndigheten ska genom en intern bedömningsnotering dokumentera skälen till begränsningen, inbegripet en 
bedömning av begränsningens nödvändighet och proportionalitet samt dess varaktighet, särskilt genom att ange hur 
utövandet av denna rättighet skulle medföra en risk för den registrerades hälsa eller inverka menligt på dennes 
rättigheter och friheter eller andra registrerades rättigheter och friheter. 

I enlighet med artikel 25.8 i förordning (EU) 2018/1725 kan det tillhandahållande av information som avses i led a skjutas 
upp, utelämnas eller nekas om det skulle upphäva begränsningens verkan. 

9. De begränsningar som avses i punkterna 2 och 6 ovan ska fortsätta vara tillämpliga så länge som skälen som 
motiverar dem föreligger. Så snart skälen till begränsning inte längre föreligger ska den personuppgiftsansvarige på den 
registrerades begäran se över behovet av att behålla begränsningen. 

Artikel 8 

Information till den registrerade om en personuppgiftsincident och konfidentialitet för elektronisk 
kommunikation 

1. I vederbörligen motiverade fall och enligt de villkor som anges i föreliggande beslut, får den personuppgiftsansvarige, 
om det är nödvändigt och lämpligt, begränsa rätten till information om en personuppgiftsincident i samband med den 
uppgiftsbehandling som föreskrivs i artikel 1.2 i detta beslut. Denna rättighet ska emellertid inte begränsas i samband med 
förfaranden för att hantera trakasserier. 

2. I vederbörligen motiverade fall och enligt de villkor som anges i föreliggande beslut, får den personuppgiftsansvarige, 
om det är nödvändigt och lämpligt, begränsa rätten till konfidentiell behandling av elektronisk kommunikation i samband 
med den uppgiftsbehandling som föreskrivs i artikel 1.2 i detta beslut. 

3. Artikel 5.2, 5.3 och 5.4 i föreliggande beslut är tillämplig om myndigheten inskränker en registrerads rätt att få 
information om personuppgiftsincidenter eller till konfidentiell behandling av elektronisk kommunikation i enlighet med 
artiklarna 35 och 36 i förordning (EU) 2018/1725. 

(5) Kommissionens beslut C(2007) 3195 av den 2 juli 2007 om allmänna tillämpningsföreskrifter för ersättning av sjukvårdskostnader (ej 
översatt till svenska). 
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Artikel 9 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Utfärdad i Angers den 1 april 2020.  

På uppdrag av Gemenskapens växtsortsmyndighet 
Bistra PAVLOVSKA 

Ordförande i förvaltningsrådet     
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