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Abstract
To fully protect personal data and data subjects, the European Union Data
Protection Regulation (GDPR) addresses various aspects of such protection, one
of which is the international transfer of personal data. From the point of view of
the EU legislature, the rights of data subjects should not be undermined, even if
their data is transferred to third countries or international organizations.
Therefore, in several articles, it has set different requirements in this regard. In
this research, a descriptive method has been used to analyze the tools required
for the transfer of personal data in accordance with the EU law. These tools
include Adequacy Decision, Standard Contractual Clauses, Binding Corporate
Rules, Certification Mechanism, Codes of Conduct and specific situations of
Article 49. Also, the existence of these requirements in the Iranian Legal System
has been studied in a comparative way. The results show that in the Iranian law,
due to the lack of specific legislation on personal data and, consequently, the
articles authorizing the international transfer of personal data, only some of the
requirements mentioned in the European regulation, especially the situations of
Article 49, can be applied through the legal doctrine and principles of the Iranian
law. Therefore, according to the Iranian law, the consent of the data subject, the
contractual necessity, the existence of vital interests and the public interest, as
well as the overriding legitimate interests of the controller can be considered as
the reasons for the international transfer of personal data. However, the
legislature's attention to the important issue of personal data protection in
general and the international transfer of personal data in particular is essential.

Corresponding Author: Mahdieh Latifzadeh
Address: Ph.D. in Private Law, Faculty of Law and
Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran.

Email: M.latifzadeh@mail.um.ac.ir

Mahdieh Latifzadeh, Seyyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan. How to Transfer Personal Data Internationally: A
Comparative Study of European Union Law and Iranian Legal System

207

Volume 6. Issue 1. Serial Number 9. Spring and Summer 2022. Pages 207 to 230.

Extended Abstract
1. Introduction

The
development
of
information
technology tools and the further
processing of personal data has increased
the need for legal protection of
information privacy, and in particular, the
protection of personal data. Such legal
protections, as aspects of human rights
and civil rights, exist in some legal systems
in particular. In this regard, the European
Union has introduced a model for the
protection of personal data to the world by
adopting the General Data Protection
Regulation (GDPR). This regulation is the
most comprehensive legal framework in
this regard, addressing various aspects of
the protection of personal data. One of the
items in this regulation is the specification
of the requirements related to the
international transfer of personal data.
These requirements must be clarified
since, on the one hand, the flow of
personal data to countries outside the
European
Union
and
international
organizations is essential for the
expansion of trade and international
cooperation. On the other hand, it creates
new challenges and concerns regarding
the protection of personal data. Therefore,
from the European legislature's point of
view, when personal data are transferred
from the EU to controllers, processors or
other recipients in third countries or
international organizations, the level of
protection of natural persons guaranteed
by this regulation in the EU should not be
diminished. This may involve the transfer
of personal data from a third country or
international organization to controllers
or processors in the same country or a
third country or other international
organizations.
Accordingly,
after
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explaining these requirements from the
perspective of the European GDPR
(Section 1), this study explains how these
requirements flow in the Iranian Legal
System (Section 2). This is to strengthen
the protection of personal data in
accordance with the Iranian law and assist
the legislature in specifying accurate and
comprehensive protections for personal
data.

2. Methods

The present study uses a descriptive and
analytical method to explain the various
tools that can be mentioned as
requirements for the international
transfer of personal data in the European
Union.
Also,
the
flow
of
the
aforementioned requirements in the
Iranian Legal System is examined by a
comparative method.

3. Conclusion

Effective protection of personal data is
provided when the rights of the data
subject are respected in various
circumstances and their data rights are
not violated, e.g., when personal data is
transferred to other countries or
international organizations before or
during processing. The GDPR also
addresses the protection of data subjects
in the event of international transfer of
personal data, and sets out various
requirements in this regard. In other
words, according to this regulation, the
international transfer of personal data is
allowed only with special tools. These
include adequacy decisions that secure a
third country. Standard contractual
clauses are also a means by which
international data transfer is unrestricted.
In fact, the parties (data transferor in the
EU and data recipient outside the EU) are
required to enter a contract based on
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standard contractual clauses to provide an
appropriate level of data protection for the
data transfer. Another tool is the flow of
binding corporate rules that ensure an
adequate level of data protection in the
undertaking group or a group of
companies engaged in joint economic
activity. Adherence to codes of conduct or
certificates can also be considered a
license to transfer the personal data
internationally. Apart from these, the
existence of special situations provided in
Article 49 of the GDPR is also a license for
the international transfer of personal data.
These include the consent of the data
subject, the contractual necessity, the
existence of vital and public interests, as
well as the overriding legitimate interests
of the controller. Among the requirements
set out in the GDPR for the international
transfer of data, only the specific
situations of Article 49 of the GDPR
through legal doctrine, the Iranian legal
principles and other laws and regulations
- not laid down for personal data - are
acceptable as transfer requirements in the
Iranian law. The reason for this limited
support is the lack of an independent law

to protect personal data and the
ambiguities in the existing drafts.
Therefore, it is necessary to expedite the
adoption of a special law on the protection
of personal data and to pay attention to
the various dimensions of such protection,
including how to transfer the personal
data internationally. The various proposals
of this research help improve and
strengthen the existing drafts and
protecting the personal data in the present
case helps the legislator.
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چکیده
در راستای حمایت مؤثر از دادههای شخصی و اشخاص موضوع داده ،مقررات اروپایی حفاظت از
داده ( )GDPRجنبههای حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است .یکی از این حمایتها،
چگونگی انتقال بینالمللی دادههای شخصی است .از منظر قانونگذار اتحادیه اروپا حق بر دادهی

اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمانها بینالمللی

نباید تضعیف شود .بدینجهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که بهعنوان الزامات مربوط به انتقال

بینالمللی دادههای شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشارهاند را تبیین نموده است .این ابزارها وجود
سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت) ،شروط قراردادی استاندارد  ،قواعد الزامی شرکتی ،

مکانیسم گواهینامه ،منشورهای رفتاری و وجود موقعیتهای ویژه ماده  GDPR 49است .با
شفافسازی این ابزارها و چگونگی تحقق آنها بهموجب حقوق اتحادیه اروپا ،جریان الزامات
پیشگفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت .بررسیهای انجامشده
کلیدواژه ها:
انتقال بینالمللی ،حقوق

شهروندی ،دادهی شخصی،

کشور ثالث ،مقررات عمومی
حفاظت از داده اتحادیه اروپا

()GDPR

حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به دادههای شخصی و

بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بینالمللی دادههای شخصی ،صرفا برخی الزامات برای انتقال
 -موقعیتهای مقرر در ماده  - GDPR 49از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان

است .بدینجهت بهموجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده ،ضرورت قراردادی ،وجود منافع
حیاتی ،جریان منافع عمومی و همچنین غلبه منافع مشروع کنترلکننده میتواند مجوزی برای انتقال

بینالمللی دادههای شخصی تلقی شود .باوجوداین توجه قانونگذار به مسئله حیاتی حمایت از
دادهی شخصی بهطورکلی و انتقال بینالمللی دادههای شخصی بهطور خاص ضروری است.

* نویسنده مسئول :مهدیه لطیف زاده

آدرس :دکتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق علوم و سیاسی،

دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

ایمیلm.latifzadeh@mail.um.ac.ir :
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مقدمه

جنبههای مختلف نسبت به حمایت از دادههای

توسعهی ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات و

است .ازجمله حمایتهای این مقررات ،تصریح بر

قانونی از حریم خصوصی اطالعاتی و بهطور خاص

شخصی است .هدف از تصریح بر این الزامات این

چنین حمایت قانونی بهعنوان جنبهای از حقوق بشر

کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و سازمانهای

حقوقی بهطور ویژه موردتوجه قرارگرفته است .در

بینالمللی ضروری است .از سویی دیگر ،این امر

 -از این به بعد  - GDPRالگویی

دادههای شخصی ایجاد کرده است .بدینجهت از

معرفی نموده است .این مقررات با پرداختن به

شخصی از اتحادیه اروپا به کنترلکنندگان داده ،5

پردازش  1بیشتر دادههای شخصی ،ضرورت حمایت

الزامات مربوط به انتقال بینالمللی دادههای

دادههای شخصی افراد را روزافزون نموده است.

است که از یک سو جریان دادههای شخصی به

و مصداقی از حقوق شهروندی 2در برخی از نظامهای

بینالمللی ،برای گسترش تجارت و همکاری

این راستا اتحادیه اروپا با تصویب مقررات عمومی

چالشها و نگرانیهای جدیدی نسبت به حفاظت از

را در خصوص حفاظت از دادهی شخصی 4به جهان

منظر قانونگذار اروپایی هنگامیکه دادههای

حفاظت از داده

3

Processing
پردازش به معنای عملیات یا مجموعهای از عملیات است که بر

شناسایی ،اطالعات مکانی ،شناسه آنالین یا به یک یا چند

خودکار و غیر آن ،صورت گیرد ،این موارد اعم از جمعآوری ،ضبط،

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن فرد حقیقی ،شناسایی

بازیابی ،استفاده کردن ،تجزیهوتحلیل کردن ،انتشار ،افشاء

دادهی شخصی ماهیتی دو جنبهای دارد که مرکب از بُعد مالی
(مادی) و غیرمالی (معنوی) است .بدین جهت این داده ها فی

است ).(EUR-Lex, 2016: 33

شخصی حق انحصاری هرگونه بهرهبرداری از دادهی شخصی

1

روی دادهی شخصی یا مجموعه دادههای شخصی ،با وسایل

سازماندهی ،طبقهبندی ،ذخیرهسازی ،اشتراکگذاری ،تغییر،

بهوسیله مخابره کردن یا ایجاد دسترسی به شیوههای دیگر،
ترکیب کردن ،محدود نمودن ،حذف و پاک کردن و یا تخریب

2

حق بر حریم خصوصی اطالعاتی و حفاظت از دادههای

غیرمستقیم ،بهویژه با ارجاع به یک شناسه ازجمله نام ،شماره
ویژگی خاص مانند هویت فیزیکی ،فیزیولوژیکی ،روانی،

شود ).(EUR-Lex, 2016: 33

نفسه ارزشمند هستند و در زمره ی اموال اند .ابعاد مالی دادهی

است .ابعاد معنوی دادهی شخصی نیز حقوقی است که وابسته

به شخصیت شخص موضوع داده است .این حقوق در نظام

شخصی از حقوق شهروندی و از جنبههای حقوق بشر است.

حقوقی ایران مورد تصریح قرار نگرفتهاند؛ لیکن در مواد  12الی

حقوق بشر مورد تصریح قرارگرفته است ،بهعنوان نمونه ماده 12

دریافت اطالعات در مورد پردازش دادههای شخصی ،دسترسی

این حق در اسناد ملی و بینالمللی مختلفی بهعنوان جنبهای از

 GDPR 22به آنها اشارهشده است .چنین حقوقی ازجمله

اعالمیه جهانی حقوق بشر ،حق بر حریم خصوصی (با همه

شخص موضوع داده به دادههای شخصی مربوط به خود ،حق

یک حق اساسی به رسمیت شناخته است (United Nations,

شخصی (فراموششدن) ،حق محدودیت پردازش دادههای

اقسام آن ازجمله حق بر حریم خصوصی اطالعاتی) را بهعنوان

) .2015: 26همچنین در اتحادیه اروپا ،حریم خصوصی و حمایت

تصحیح دادههای شخصی نادرست یا ناقص و حذف دادههای

شخصی ،حق انتقال داده ،اعتراض به پردازش دادههای شخصی

از داده دو حق حیاتی هستند ( European Data Protection

برای اهداف بازاریابی و یا زمینههای مربوط به موقعیتهای ویژه

اتحادیه اروپا ( )EUR-Lex, 2012: 397و ماده  8کنوانسیون

به ماهیت دادهی شخصی ،حق بر دادهی شخصی نمیتواند حق

.)Europe, 1950: 11

قواعد حق مالکیت مرسوم و مصادیق مختلف مالکیت معنوی

 ).Supervisor, n.dکه در مواد  7و  8منشور حقوق اساسی

اروپایی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اند ( Council of

)General Data Protection Regulation (GDPR
Personal Data
دادهی شخصی به موجب مقررات اروپایی حفاظت از داده ،به

3
4

معنای هر اطالعاتی است که مربوط به شخص حقیقی

شناختهشده یا قابلشناسایی (شخص موضوع داده) باشد .یک
فرد حقیقی قابلشناسایی کسی است که بهطور مستقیم یا

211

شخصی ،جامعترین بستر قانونی در این خصوص

و عدم قرار گرفتن در معرض تصمیمات خودکار است .با توجه

مالکیت مرسوم و همچنین حقوق مالکیت معنوی باشد ،زیرا

هیچیک کامال منطبق بر دادهی شخصی نیستند و بدینجهت

دادهی شخصی نمیتواند با جریان حق مالکیت مرسوم یا حقوق
مالکیت معنوی حمایت شود؛ بنابراین بستر حقوقی مناسب
جهت حمایت از دادهی شخصی ،حق مالکیت ویژهای است که

متفاوت از حق مالکیت مرسوم است .این حق ویژگیهای خاص
خود را دارد که توضیح آن در این مقال نمیگنجد.

controller
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یا سایر دریافتکنندگان در

بحث را پیش برده است .بهعالوه با توجه به سال

میشوند ،نباید سطح حفاظت از اشخاص حقیقی

نشده است .همچنین کروبی ( )1384کتابی با عنوان

تضعیف شود .این امر میتواند شامل انتقال

حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی» تألیف

بینالمللی به کنترلکنندهها یا پردازندههایی در

از دادههای شخصی در حقوق ایران را صرفا در بستر

1

کشورهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی منتقل

که توسط این مقررات در اتحادیه تضمینشده است،

دادههای شخصی از یک کشور ثالث یا سازمان

همان کشور یا کشور ثالث یا سازمان بینالمللی دیگر

باشد.

با توجه به مطالب پیشگفته ،پژوهش حاضر با

شناسایی و تبیین این الزامات از منظر مقررات

اروپایی حفاظت از داده (بند  )1نسبت به چگونگی

جریان آنها در نظام حقوقی ایران تمرکز دارد (بند

 .)2این امر به هدف تقویت حمایت از دادههای

شخصی بهموجب حقوق ایران و مساعدت به

قانونگذار برای تصریح بر حمایتهایی دقیق و جامع
نسبت به دادههای شخصی است.

قبل از ورود به بحث اصلی گفتنی است

باوجوداینکه در خصوص حقوق فناوری اطالعات،
حمایت از حریم خصوصی اطالعاتی و حق بر

دادههای شخصی آثار متعددی وجود دارد؛ لیکن
موضوع پژوهش حاضر در سایر آثار مشاهده نشده

است .بهعنوانمثال نوری و نخجوانی ( )1383کتابی
با عنوان «حقوق حمایت از داده» تألیف نمودهاند.

کتاب مزبور ابتدا به مباحث مربوط به حریم

خصوصی پرداخته و در گام بعد به حمایت از دادهها
اشارهکرده است؛ لیکن جهت بررسی حمایت از

دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران ،صرفا به

قانون تجارت الکترونیکی پرداخته و از نگاه این قانون

نشر این کتاب واضح است که به  GDPRاشاره

«اتحادیه اروپا و بحث حمایت از دادههای شخصی و
نموده است .این کتاب نیز مانند اثر سابق ،حمایت

قانون تجارت الکترونیکی بررسی کرده است .بهعالوه
در مقام بررسی تطبیقی نیز به دستورالعمل 1995

اتحادیه اروپا نسبت به حفاظت از دادهی شخصی
پرداخته است که در حال حاضر با جریان ،GDPR

این دستورالعمل نسخ شده و قابل استناد نیست.

بهعالوه اصالنی ( )1384کتابی با عنوان «حقوق

فناوری اطالعات» تألیف نموده است .در این کتاب
نیز ،تفاوتهای مذکور در آثار قبلی وجود دارد،

همچنین عمده مباحث آن بهطور خاص مربوط به

حریم خصوصی است (بهطور خاص نسبت به
دادههای شخصی نیست) و از منظر تطبیقی نیز به

 GDPRاشاره نکرده است.

فارغ از کتب بیانشده ،در میان مقاالت نیز

موضوع پژوهش حاضر مغفول مانده است .بهعنوان
نمونه افراسیاب و ناصر ( )1399مقالهای با عنوان

«چارچوبهای

حقوقی

حفظ

امنیت

پردازش

دادههای خصوصی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و

اتحادیه اروپا» تدوین نمودهاند .همچنین آقایی طوق

و ناصر ( )1399مقالهای با عنوان «چالشهای

حفاظت از دادههای خصوصی در حوزه اینترنت اشیا

مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا» نگارش
نمودهاند .بهعالوه رئیسی و قاسمزاده لیاسی ()1399

کنترلکننده به معنای شخص حقیقی یا حقوقی ،مرجع عمومی

پردازنده به معنای شخص حقیقی یا حقوقی ،مرجع عمومی یا

اهداف و ابزار پردازش دادههای شخصی را تعیین میکند.

شخصی را انجام میدهد) . (EUR-Lex, 2016: 33پردازنده

حقیقی یا حقوقی -یا یک مرجع عمومی یا یک نهاد تصمیم بگیرد

میکند .پردازنده باید ضمانتهای کافی را برای اجرای اقدامات

یا نهاد دیگری است که بهتنهایی یا بهطور مشترک با دیگران،

) (EUR-Lex, 2016: 33بدین جهت اگر یک شخص – اعم از
که چرا و چگونه دادههای شخصی باید پردازش شوند،

کنترلکننده داده است).(Colcelli, 2019: 1031

Processor

1

نهاد دیگری است که از جانب کنترلکننده پردازش دادههای

دادههای شخصی را فقط به نمایندگی از کنترلکننده پردازش
فنی و سازمانی مناسب ارائه کند تا اطمینان حاصل شود که

پردازش توسط پردازنده مطابق با استانداردهای GDPR
تضمین

حفاظت

از

حقوق

افراد

است

و

(European

).Commission, 2018d
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مقالهای با عنوان «چالشهای نظام حقوقی ایران در

نقض دادههای شخصی و حریم خصوصی در فضای

سایبر» تدوین نمودهاند .در این پژوهشها نیز از
الزامات مربوط به انتقال بینالمللی دادههای
شخصی سخنی به میان نیامده است و بهطور خاص

نگاه  GDPRنسبت به این مسئله بررسی نشده

است.

ممکن است الزامات مختلف ازجمله مستعاری

سازی ،1حفاظت از داده با طراحی و بهطور
پیشفرض و ...رعایت نشوند.
2

الزامات مربوط به انتقال بینالمللی داده شخصی

در مواد  44الی  GDPR 49مقررشدهاند .بهموجب

ماده  GDPR 44هرگونه انتقال دادهی شخصی که

در حال پردازش است یا پس از انتقال به کشوری

ثالث یا سازمانی بینالمللی برای پردازش در نظر

1

گرفته میشود ،باید با شرایط مقرر در ماده 44

الزامات مربوط به انتقال

ب ی ن الملل ی داده شخصی به موجب

برای مشروعیت انتقال داده به کشورهای ثالث

اتحادیه اروپا ( ) GDPR

مرحله اول ،انتقال باید مطابق با الزامات پردازش در

مقررات عمومی حفاظت از داده

بهموجب  GDPRگذر از دو مرحله الزم است .در
داخل اتحادیه اروپا یعنی مبتنی بر رضایت شخص

هدف قانونگذار اروپایی برای تصریح بر الزامات

موضوع داده یا سایر مبانی حقوقی باشد .در مرحله

حمایت حداکثری از دادههای شخصی است؛ زیرا

شرایط موجود در ماده  GDPR 44و مواد بعد آن،

مربوط به انتقال بینالمللی دادههای شخصی،

دوم  -عالوه بر موارد پیشگفته  -انتقال باید با

کنترلکنندگان و پردازندههای خارج از اتحادیه اروپا

بهمنظور اطمینان از سطح مناسب حفاظت از داده

است از دادههای شخصی و اشخاص موضوع داده

امکان انتقال وجود ندارد هرچند که مبانی حقوقی

پردازشی استفاده نمایند که حقوق اساسی اشخاص

).(Voigt & von dem Bussche, 2017: 117

 -با اثرپذیری از قوانین و مقررات مختلف  -ممکن

بهاندازه کافی حفاظت نکنند و یا حتی از شیوههای

موضوع داده را تضعیف میکند .بهعنوان نمونه
Pseudonymisation
مستعار سازی بهموجب ماده « GDPR 4به معنای پردازش

1

نیز مطابقت داشته باشد .در صورت فقدان این امر،

برای پردازش بهموجب مرحله اول رعایت شده باشد

بنابراین این نوع از حفاظت ،راهحلی برای معضالت ارائه

نمیدهد ،بلکه هدف آن جلوگیری از وقوع معضالت است

دادههای شخصی به روشی است که دادههای شخصی دیگر

(.)Ferrara & Spoto, 2018: 3

اطالعات اضافی نسبت داده شوند؛ به شرطی که چنین اطالعات

اطمینان حاصل کنند که دادهی شخصی با باالترین سطح

نتوانند به یک شخص موضوع دادهی خاص بدون استفاده از
اضافی بهطور جداگانه و همراه با اقدامات فنی و سازمانی

نگهداری شود تا اطمینان حاصل شود که دادهها به یک شخص
حقیقی شناساییشده یا قابلشناسایی نسبت داده نمیشوند»

(.)EUR-Lex, 2016: 33
Data Protection By Design And By Default
اشخاص پردازش کننده داده ملزم به اجرای اقدامات فنی و

2

سازمانی مناسب جهت حفاظت از داده هستند .بدین منظور

از همان مراحل اولیه ،طراحی عملیات پردازش باید بهگونهای

باشد که اصول حفاظت از حریم خصوصی و حفاظت از داده از

همان ابتدا رعایت شود (حفاظت از داده با طراحی) .حفاظت از

داده با طراحی درواقع اقدامات پیشگیرانه است که خطرات
حریم خصوصی را پیشبینی میکند و از آنها جلوگیری میکند؛
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 GDPRو مواد ذیل آن مطابقت داشته باشد .درواقع

بهعالوه بهطور پیشفرض ،اشخاص پردازش کننده داده باید
حفاظت از داده پردازش میشوند .برای مثال تنها دادههای الزم
باید پردازش شوند ،دوره ذخیرهسازی دادهها کوتاه و دسترسی

محدود باشد و پردازش داده بهطور پیشفرض باید بهگونهای

باشد که دادهی شخصی برای تعداد زیادی از افراد قابلدسترس

نباشد (حفاظت از داده بهطور پیشفرض) .با توجه به تعاریف
مذکور ،مثالهای حفاظت از داده با طراحی مستعار سازی و
رمزگذاری است و برای حفاظت از داده بهطور پیشفرض

میتوان موردی را گفت که تنظیمات یک پیامرسان اجتماعی
بهگونهای است که پروفایل کاربران از ابتدا و بهطور پیشفرض،
برای تعداد نامحدودی از افراد قابلدسترس نباشد ( European

.)Commission, 2018c
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گفتنی است الزامات مربوط به انتقال ،همچنین

شامل انتقال دادهی شخصی از کشوری ثالث یا

تصمیمگیری برای کفایت یعنی اتحادیه اروپا بر وجود

سطح کافی حفاظت از داده در یک کشور ثالث یا

سازمانی بینالمللی بهطرف دیگر است ،درواقع

سازمان بینالمللی ،تصمیم گرفته است .باوجوداین

ثالث بهموجب  ، GDPRشرایط مناسبی را برای نقل

موردنظر ،امن تلقی میشوند و انتقال دادههای

تدابیر حفاظتی برای انتقال دادهی شخصی به کشور

و انتقاالت بعدی نیز فراهم مینماید تا سطح

مناسب حفاظت از داده  -مشابه با آنچه در GDPR

در مورد چنین انتقالهایی وجود دارد -حفظ شود

) .(EUR-Lex, 2016: 60ابزارهای متنوعی که در
راستای تحقق الزامات مربوط به انتقال دادههای

شخصی به کشورهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی

موردتوجه  GDPRقرارگرفتهاند ،وجود سطح کافی
حفاظت از داده (تصمیم کفایت)  ،1شروط قراردادی

استاندارد  ،2قواعد الزامی شرکتی  ،3مکانیسم

گواهینامه

4

و منشور رفتاری

5

و درنهایت وجود

موقعیتهای ویژه در ماده  GDPR 49است .تبیین
6

این موارد در بندهای جداگانه به شرح ذیل است.

تصمیم کشورهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی

شخصی به آنها به کسب مجوز دیگر از سوی مراجع
نظارتی نیاز ندارد(See. Voigt & von dem .

).Bussche, 2017: 117

همچنین در راستای رویهی قضایی دیوان

دادگستری اتحادیه اروپا ،8ماده GDPR )2( 45

معیارهای مربوط به «تصمیمگیری برای کفایت»
ازجمله بررسی قانون حفاظت از دادهی کشور ثالث،

رویههای اجرایی ،نظارت و تعهدات بینالمللی آن
کشور ثالث را مقرر میکند .البته الزم نیست همه

معیارها بهطور یکسان وجود داشته باشند؛ چراکه
تشخیص سطح مناسب حفاظت از داده با ارزیابی
کلی در شرایط خاص ،ایجاد میشود .در صورت

مثبت بودن نتیجه این ارزیابی ،کمیسیون اروپا
میتواند «تصمیمگیری برای کفایت» را انجام دهد.9

 1.1وجود سطح کافی حفاظت از داده

بهموجب ماده  GDPR )1( 45امکان انتقال دادههای

شخصی به کشور ثالث یا سازمانهای بینالمللی

وجود دارد ،درصورتیکه کمیسیون اروپا تصمیم گیرد
که کشور ثالثی ،منطقهای ،یک یا چند بخش

مشخص در یک کشور ثالث یا سازمان بینالمللی

موردنظر ،سطح کافی حفاظت از داده را تضمین

مینماید .چنین تصمیمی با اصطالح «تصمیم
کفایت »7در  GDPRمقررشده است .به دیگر سخن

Adequacy decision
)Standard Contractual Clauses (SCC
)3 Binding Corporate Rules (BCR
4 Certification mechanism
)5 Codes of Conduct (COC
6 specific situations
7 Adequacy decision
)8 European Court of Justice (ECJ
1
2

9

با توجه به نص ماده  ،GDPR )8( 45کمیسیون اروپا در وب

سایت و روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ،فهرستی از کشورهای
ثالث ،منطقه ها و بخش های مشخصی که بر کفایت آن ها

در این صورت کمیسیون باید مکانیسم بازبینی

دورهای و چگونگی اعمال آن را مشخص نماید،

همچنین در صورت امکان مراجع نظارتی کشور ثالث

را نیز تعیین کند ).(See. Bu-Pasha, 2017: 222

کمیسیون اروپا تاکنون آندورا ،آرژانتین ،کانادا

(سازمانهای تجاری آن) ،جزایر فارو ،گورنسی،

دوگالس (جزیره من) ،جرسی ،نیوزیلند ،سوئیس،

ایاالتمتحده امریکا– نسبت به شرکتهای دارای

مجوز سپر حریم خصوصی

10

 -و اروگوئه را دارای

تصمیم گرفته است یا تصمیم گیری کفایت خود را لغو کرده

است ،منتشر می کند.
10

بر اساس دستورالعمل حفاظت از داده در اتحادیه اروپا (بستر

قانونی سابق) ،داده های شخصی تنها در صورتی می توانند به

سایر کشورها منتقل شوند که به اندازه کافی در آنجا محافظت
شوند .اینکه آیا سایر کشورها در موقعیتی هستند که سطح
کافی حفاظت از داده را تضمین کنند ،باید توسط کمیسیون

اروپا ارزیابی شود .این پیشزمینهای بود تا در سال ،2000
کمیسیون اتحادیه اروپا در تصمیم بندرگاه امن خود ( Safe

 ) Harbor decisionاعالم کند که ایاالت متحده کشوری است
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سطح کافی حفاظت از داده میداند (European

) .Commission, 2019بهعنوانمثال یک شرکت

داده برای انتقال داده فراهم شود .البته در مواردی

جنوبی بهویژه آرژانتین ،اروگوئه و برزیل ارائه دهد.

استفاده میکنند ،سطح کافی حفاظت از داده ،صرفا

فرانسوی قصد دارد خدمات خود را به آمریکای

که طرفین متعاهد از شروط قراردادی استاندارد

اولین گام این است که بررسی کند آیا آن کشورهای

توسط دریافتکنندهی داده که طرف قرارداد است -

آرژانتین و اروگوئه ،دو کشور امن اعالمشدهاند و

میشود و کل کشور ثالث ،کشوری «امن» برای

ثالث دارای «تصمیم کفایت» هستند .در این مثال،

و در کشور ثالث مستقر بوده -تضمینشده تلقی

تصمیم کفایت نسبت به آنها وجود دارد؛ بنابراین

انتقال داده از اتحادیه اروپا محسوب نمیگردد .این

هیچگونه الزام حفاظتی دیگر به آن دو کشور ثالث

صرفا یک شخص پردازش کننده دادهی غیر عضو

شرکت فرانسوی میتواند دادههای شخصی را بدون
انتقال دهد ولی برای انتقال به برزیل که دارای
تصمیم کفایت نیست ،شرکت فرانسوی باید از سایر

ابزارهای معرفیشده برای انتقال بینالمللی دادهها
در

GDPR

استفاده

).Commission, 2018e

نماید

(European

سطح مناسب حفاظت از داده مطابق با

استانداردهای  GDPRدر یک کشور ثالث یا سازمان
بینالمللی،

اشخاص

پردازش

اتحادیه اروپا را متعهد میسازد تا سطح حفاظت از

داده را به میزان اتحادیه اروپا تضمین نماید (Voigt

).& von dem Bussche, 2017: 119

شروط قراردادی استاندارد باید بهطور کامل و

برای کنترلکننده یا پردازنده با دریافتکنندگان

در برخی موارد ممکن است حتی با فقدان تضمین

کننده

امر در شرایطی است که این شروط بهطور قراردادی،

بدون تغییر اتخاذ شوند ولی استفاده از آنها ،مانعی

 1.2شروط قراردادی استاندارد

داده

(کنترلکنندهها و پردازندهها) هنوز مایل به انتقال
دادههای شخصی به چنین کشور یا سازمانی باشند.

بهمنظور جبران فقدان حفاظت از داده ،طرف

خارج از اتحادیهی اروپا برای انعقاد قراردادی موسع
نیست .بدینجهت متعاقدین میتوانند سایر بندها
یا ضمانتهای اضافی را لحاظ کنند ،مشروط بر

اینکه این موارد ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با

شروط قراردادی استاندارد مغایرت نداشته باشند و

حقوق اشخاص موضوع داده را نیز نقض نکند.

).(EUR-Lex, 2016: 20 & 21

ارسالکننده داده و طرف دریافتکننده ،میتوانند

تاکنون کمیسیون اروپا سه مجموعه از این شروط

1

انتقال داده از کنترلکنندگان در اتحادیه اروپا به

مطابق با ماده  )2( 46بندهای ج و د ، GDPRاز
شروط قراردادی استاندارد اتحادیه اروپا ()scc

استفاده نمایند .درواقع منتقلکننده داده در اتحادیه

را تصویب نموده است .دو مجموعه از آنها برای

کنترلکنندگان در غیر اتحادیه اروپا و یکی از آنها

اروپا و دریافتکننده داده در خارج از اتحادیه اروپا،

میتوانند قراردادی مبتنی بر شروط قراردادی

برای انتقال داده از کنترلکنندگان در اتحادیه اروپا

به پردازندههای در غیر اتحادیه اروپا است .2از

که سطح مناسبی در خصوص حفاظت از دادهها دارد .بدین

را بی اعتبار اعالم کرد و از این رو مبنای حقوقی برای انتقال داده

کارمندان را میتوان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون

ایاالتمتحده برای ایجاد یک چارچوب جدید در سال ،2016

حال ،دیوان دادگستری اروپا ( )ECJدر حکم خود در  6اکتبر 2015

رسیدند (See. Sullivan, 2019; 388-389 & See. Bu-Pasha,

جهت دادههای شخصی مشتریان یا کاربران اینترنت و همچنین
هیچگونه الزام دیگر به ایاالت متحده آمریکا منتقل کرد .با این

(مراجعه به  )C-362/14بیان کرد که سطح مناسب حفاظت از

داده در ایاالت متحده وجود ندارد و داده های شخصی به اندازه
کافی در ایاالت متحده محافظت نمی شود .با توجه به این امر،

 ، ECJتصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا در خصوص بندرگاه امن
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استاندارد منعقد نمایند تا سطح مناسب حفاظت از

های شخصی به ایاالت متحده را پس گرفت .کمیسیون اروپا و

معروف به «سپر حریم خصوصی اروپا  -ایاالتمتحده» به توافق

) 2017: 224

)Standard Contractual Clauses(scc
 2هر سه مجموعه شروط قراردادی استاندارد در وب سایت
کمیسیون اروپا موجود است:
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به

ازجمله فعالیتهای پردازشی درونگروهی وجود

کنترلکننده باید بهصورت متناوب استفاده شود و

ندارد؛ همچنین از آنها میتوان در شرایطی استفاده

مجموعه اول مربوط به تصمیم 2001/497/EC

معایبی نیز وجود دارد ،ازجمله اینکه در استفاده از

ترکیبی از شروط هر دو مجموعه مجاز نیست.

است که بهموجب آن هر دو طرف مسئولیت

کرد که بیش از دو طرف درگیر هستند .در مقابل

این شروط فردیت و انعطافپذیری برای توجه به

مشترک و چندجانبه برای تعهدات حفاظت از داده

نیازهای خاص هر شخص پردازش کننده داده مفقود

 2004/915/ECاست که عموما بهعنوان تجارتی

قراردادهای نمونه است؛ همچنین استفاده از آنها

انجمنهای تجاری مختلف توسعهیافته است.

در مقایسه با قواعد الزامی شرکتی به تالش بیشتر

بهوضوح بین طرفین تخصیص میشوند و هر طرف

اعضای گروه بهطور جداگانه توافق شود & (Voigt

دارند .مجموعه دوم نیز در خصوص تصمیم

دوستانهتر در نظر گرفته میشود؛ زیرا با همکاری

بهموجب این مجموعه ،تعهدات حفاظت از داده

مسئولیت تعهدات خود را بر عهده دارد .مجموعه
سوم نیز شروط قراردادی استاندارد کنترلکننده به

پردازنده مبتنی بر تصمیم  2010/87/EUاست.

بهموجب این دسته از شروط قراردادی ،فعالیتهای
برونسپاری به پردازنده فرعی درصورتیکه بتواند

سطح مناسب حفاظت از داده را فراهم کند ،مجاز

است ).(European Commission, 2018b

است ،البته این امر ویژگی ذاتی همهی اقسام

برای فعالیتهای پردازشی درونگروهی ممکن است
برای تحقق نیاز داشته باشد ،زیرا باید بین همه
).von dem Bussche, 2017: 122

 1.3قواعد الزامی شرکتی

ابزار دیگر قابلاستفاده برای جبران فقدان حفاظت
از داده ،در کشور ثالثی که بهموجب ماده GDPR 45

«امن» نیست ،قواعد الزامی شرکتی ( 1 )BCRاست.
اشخاص پردازش کننده داده میتوانند بهموجب

مواد ( )2( 46ب) و  GDPR 47برای انتقال بینالمللی

در مقام عمل استفاده از این شروط مزایا و

دادههای شخصی از قواعد الزامی شرکتی ()BCR

حقوقی ،در نظر گرفته شوند .مزیتها عبارتاند از

انتقال بینالمللی دادهها را ایجاد میکنند و برای

مذاکره برای انعقاد یک قرارداد یا اتخاذ قواعد الزامی

موردتوجه قرارگرفته است .درواقع این ابزار،

تالش کمتری نیاز دارد؛ شروط قراردادی استاندارد

برای انتقال بینالمللی دادههای شخصی به آن دسته

معایبی دارد که باید قبل از انتخاب این مبنای

استفاده نمایند .این قواعد حفاظت کافی برای

اینکه استفاده از آنها سریع است و نسبت به

اولین بار الزامات قانونی دقیق آن توسط GDPR

شرکتی – که توضیح آن در بند بعد خواهد آمد -به

سیاستهای حریم خصوصی جهانی اعضای گروه را

حاوی قواعد حفاظت از داده مطابق با قانون است

از اعضای گروه که در کشورهای ثالث واقعشدهاند و

پذیرفته شود ،مذاکرات بین طرفین بر استانداردهای

 GDPRندارند ،تبیین مینماید .این ابزار مطابق با

میتوانند بهعنوان مبنای قراردادی برای انتقال بین

درگیر در فعالیت اقتصادی مشترک و در جهت

پردازندههای دریافتکننده بدون توجه به رابطه

درگیر  -صرفنظر از اینکه آنها در داخل یا خارج از

و ازآنجاییکه آنها باید بهطور کامل و بدون تغییر

سطح مناسب حفاظت از داده را بهموجب ماده 45

قانونی حفاظت از داده تأثیر منفی نمیگذارد؛ آنها

منافع گروه تعهدات (سازمان تجاری)  2یا شرکتهای

کنترلکنندههای ارسالکننده و کنترلکنندهها یا

دسترسی به دادههای شخصی برای تمام شرکتهای

شخصیشان عمل کنند ،بنابراین هیچ محدودیتی

اتحادیه اروپا قرار دارند -است؛ بنابراین این قواعد

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.htm, accessed 3 Feb
2017

)Binding Corporate Rules (BCR
Group of Undertakings
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استانداردی برای حفاظت از داده درونگروهی است

باوجوداین که این قواعد بهعنوان ابزاری برای

استانداردهای قانونی اتحادیه اروپا تضمین میکند.

است؛ لیکن استفاده از آنها در مقام عمل مستلزم

که سطح مناسبی از امنیت داده را مطابق با

به دیگر سخن این قواعد مربوط به دو موقعیت

است .اوال شرکتهای چندملیتی گروه تعهدات

انتقال بینالمللی دادههای شخصی قابل اتخاذ

مزایا و معایبی است که اشخاص پردازش کننده
داده ،باید قبل از اتخاذ ،این موارد را موردتوجه قرار

(سازمان تجاری) که متشکل از یک کنترلکنندهی

دهند .ازجمله معایب این است که پیادهسازی آنها

است .ثانیا برای

است تا مشخص شود که کدام کشورهای ثالث در

گروه تعهدات (سازمان تجاری) و کنترل شوندهی

گروه تعهدات (سازمان تجاری)

1

مستلزم بررسی دقیق جریان دادهها درون گروه

گروهی از شرکتهای درگیر در فعالیت اقتصادی

معرض دائم انتقال داده هستند و چه سطحی از

برخالف گروه تعهدات (سازمان تجاری) ازنظر قانونی

آنها محدود به انتقال دادهها درون گروه است؛

تعهدات (سازمان تجاری) محسوب نمیشوند(See. .

ذیصالح ،به تالش قابلتوجهی توسط گروه نیاز دارد

مشترک است .الزم به ذکر است اعضای این گروه،

مستقل هستند و به دلیل استقالل خود ،گروه
).European Commission, 2018a

با توجه به مطالب پیشگفته ،قواعد الزامی

شرکتی نمیتواند بهعنوان مبنایی برای انتقال

بینالمللی داده ،به شرکتهایی که مربوط به گروه

تعهدات (سازمان تجاری) یا شرکتهای درگیر در یک

فعالیت اقتصادی مشترک نیستند ،مورداستفاده

قرار گیرد .بهعالوه ،شرکتهای گروه باید به خاطر
داشته باشند که این قواعد صرفا سطح مناسب

حفاظت از داده در گروه را اثبات میکند؛ لیکن
نمیتواند بهعنوان مبنای حقوقی برای پردازش عمل
کند .بدینجهت شرکتهای گروه باید تضمین کنند

حفاظت داده را فراهم میکنند؛ همچنین استفاده از

بهعالوه ضرورت تأیید آنها توسط مرجع نظارتی

تا بتوانند این قواعد را پیادهسازی کنند .در مقابل

مزیتها عبارتاند از اینکه استفاده از آنها
استانداردهای حفاظت از داده را به شیوهای اجرا

میکند که متناسب با نیازهای خاص گروه باشد؛

آنها در مقایسه با شروط قراردادی استاندارد ،ابزاری

مستقل و انعطافپذیر برای انتقال بینالمللی دادهها
هستند؛ همچنین فرآیند اجرای دقیق این قواعد،

مستلزم شناسایی دقیق جریان دادهها است و

میتواند برای انجام سایر تعهدات بر اساس GDPR

مانند حقوق اشخاص موضوع داده ،مفید باشد
).(Voigt & von dem Bussche, 2017: 129

که مبنای حقوقی برای پردازش – مقرر در ماده )1( 6

 -2 GDPRدارند ).(See. Eija, 2018: 28
1

در ماده  ،GDPR )19( 4گروه تعهدات (سازمان تجاری) شرکت

کنترل کننده به همراه شرکت کنترل شونده ی تحت آن ،تعریف
شده است.

2

ماده  GDPR )1( 6مقرر میکند « پردازش مجاز است اگر

حداقل یکی از موارد ذیل وجود داشته باشد :

د .پردازش برای حفظ منافع حیاتی شخص موضوع داده یا
شخص حقیقی دیگری ضروری است؛

ه .پردازش برای انجاموظیفهای در جهت منافع عمومی یا اعمال

اختیارات رسمی واگذارشده به کنترلکننده ،ضروری است؛

و .پردازش برای اهداف مشروع دنبال شده توسط کنترلکننده

شخص موضوع داده به پردازش دادههای شخصی خود برای

یا شخص ثالث ،ضروری است ،مگر در مواردی که این منافع

ب .پردازش برای اجرای قرارداد ضروری است ،شخص موضوع

داده قرار گیرند که مستلزم حفاظت از دادههای شخصی است،

أ.

یک یا چند هدف خاص رضایت داده باشد؛

داده باید یکی از اطراف قرارداد باشد یا پردازش بهمنظور انجام
مراحل به درخواست شخص موضوع داده قبل از انعقاد قرارداد

رخ دهد؛

تحتالشعاع منافع ،حقوق یا آزادیهای اساسی شخص موضوع

بهخصوص درصورتیکه شخص موضوع داده کودک است.

بند « و » برای پردازش توسط مراجع عمومی در انجام وظایفشان

اعمال نمی شود» (.)EUR-Lex, 2016, p. 36

ج .پردازش برای انجام تعهد قانونی که کنترلکننده تابع آن
است ،ضروری است؛

217

مهدیه لطیف زاده ،سید محمد مهدی قبولی درافشان .چگونگی انتقال بینالمللی دادههای شخصی(مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و
نظام حقوقی ایران)

پژوهشنامه حقوق تطبیقی
Comparative Law Biquarterly

دوره  .6شماره  .1شماره پیاپی  .9بهار و تابستان  .1401صفحات  207تا .230

 1.4گواهینامهها و منشورهای رفتاری

 .)2018aمکانیسم گواهینامه نیز ،روش صدور

ابزارهای دیگری که در خصوص انتقال بینالمللی

دادهها قابل اشاره هستند ،ابزارهای «خود –

مقرراتی» 1اند که میتوانند در جهت اثبات انطباق با

 GDPRکمک نمایند .چنین ابزارهایی منشورهای
رفتاری  ( 2مقرر در ماده  40و  ) GDPR 41و مکانیسم

گواهینامه

3

( مقرر در ماده  42و ) GDPR 43

هستند که بهطورکلی میتوانند سطح مناسبی از

امنیت داده را تضمین نمایند و بهعنوان مبنای
حقوقی برای انتقال بینالمللی دادهها نیز استفاده

شوند (Segovia Domingo & Desmet Villar,

گواهی برای یک محصول ،فرآیند یا سرویس خاص

است .بر اساس  ،4 GDPRگواهینامهها نیز ابزاری
داوطلبانه برای کنترلکنندهها و پردازندهها در

راستای افزایش شفافیت و اثبات انطباق با GDPR

هستند .این ابزار متضمن اصل پاسخگویی است و

برای اشخاص موضوع داده ،امکان ارزیابی سریع

سطح حفاظت از دادهی کاالها و خدمات مربوطه را

ممکن میسازد .بهطورکلی گواهینامهها برای اثبات
انطباق فعالیتهای گواهیشده با ، GDPR

مورداستفاده قرار میگیرند (.).Practical Law, n.d

).2018: 3

این دو ابراز میتوانند برای انتقال بینالمللی

منشور رفتاری از منظر  GDPRاز ابزارهای

پاسخگویی داوطلبانه است که تعهدات بر اساس

 GDPRرا برای یک بخش یا فناوری خاص مشخص

میکند .این منشورها برای اشخاص پردازش کنندهی
داده

(کنترلکنندهها

و

پردازندهها)

شناسایی

چالشهای کلیدی درزمینهی حفاظت از داده را در

شرکت ،سازمان و نهاد خود ممکن میسازند تا در
جهت رفع آنها اقدامات مناسب مورد توجه قرار

گیرند .با وجود منشور رفتاری ،کنترلکنندهها و
پردازندهها میتوانند اطمینان حاصل نمایند که آنها

GDPRرا بهطور مؤثری اعمال میکنند ( ICO,
Self-regulation
)Codes of Conduct (COC
3 Certification mechanism
البته مقررات اروپایی حفاظت از داده ،اصطالح مربوط به
1
2

4

مکانیسم گواهینامه را تعریف نکرده است و این تعریف از منابع
دیگر و با توجه به رویکرد حمایتی  GDPRاستنباط شده است.

5

ماده « GDPR )3( 40عالوه بر پایبندی کنترل کننده ها یا

پردازنده های موضوع این مقررات به منشورهای رفتاری تایید
شده به موجب بخش  5این ماده و داشتن اعتبار عمومی مطابق

بخش  9این ماده ،ممکن است منشورهای رفتاری توسط
کنترلکنندهها یا پردازنده هایی رعایت شوند که تابع این مقررات

مطابق با ماده  3نیستند .این امر برای تحقق حفاظت مناسب

در چارچوب انتقال دادههای شخصی به کشورهای ثالث یا

سازمانهای بینالمللی به موجب شرایط مذکور در بند ( ه) ماده
 )2( 46است .این کنترلکنندهها یا پردازنده ها باید از طریق

ابزارهای قراردادی و یا سایر ابزارهای حقوقی الزامآور ،تعهدات

دادههای شخصی نیز استفاده شوند .بدین ترتیب

که اشخاص پردازش کننده داده که در کشوری ثالث

واقعشدهاند ،میتوانند به یک منشور رفتاری تائید

شده با اعتبار عمومی بهموجب ماده  5 )3( 40پایبند
باشند .از سویی دیگر کنترلکنندهها و پردازندهها نیز

تعهدات الزامی نسبت به شرکتی که داده از طریق

قرارداد یا سایر ابزارهای حقوقی الزماالجرا به آن

منتقلشده است ،دارند .همچنین اشخاص پردازش
کننده داده در کشور ثالث میتوانند گواهینامهای به

دست آورند که مبین سطح مناسب حفاظت از داده

بهموجب ماده GDPR )2( 42

6

است .این

در خصوص حقوق اشخاص موضوع داده ،انجام دهند» (EUR-
.)Lex, 2016: 57

6

ماده  )1( « GDPR )2( 42عالوه بر پایبندی کنترل کننده ها یا

پردازنده های موضوع این مقررات به مکانیسم گواهی نامه ی
تصویب شده حفاظت از داده ،مهر و یا عالئم تاییده شده به

موجب بخش  5این ماده ،ممکن است این موارد به منظور اثبات

وجود حفاظت های مناسب ارائه شده توسط کنترل کننده ها یا

پردازنده هایی که موضوع این مقررات به موجب ماده 3

نیستند ،در چارچوب انتقال داده های شخصی به کشورهای

ثالث یا سازمان های بین المللی به موجب شرایط مندرج در بند

(و) ماده ( 2) 46انجام شود )2( .این کنترلکنندهها یا پردازنده ها

باید از طریق ابزارهای قراردادی یا سایر ابزارهای حقوقی الزامآور،
تعهدات الزم و قابل اجرایی را برای اعمال حفاظت های مناسب

از جمله برای اعمال حقوق شخص موضوع داده رعایت نمایند»
(..)EUR-Lex, 2016: 59

الزم و قابل اجرایی را برای اعمال حفاظت های مناسب از جمله

مهدیه لطیف زاده ،سید محمد مهدی قبولی درافشان .چگونگی انتقال بینالمللی دادههای شخصی(مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و
نظام حقوقی ایران)

218

پژوهشنامه حقوق تطبیقی
Comparative Law Biquarterly

دوره  .6شماره  .1شماره پیاپی  .9بهار و تابستان  .1401صفحات  207تا .230

گواهینامه میتواند بهعنوان مبنای حقوقی برای

انتقال بینالمللی داده نیز عمل کند ،درصورتیکه

حقیقی یا حقوقی دیگر ضروری است؛ د -انتقال به

دریافتکننده داده نیز به رعایت تعهدات الزامی

دالیل منافع مهم عمومی ضروری است؛ ه -انتقال

).Sullivan, 2019; 390

ضروری است؛ و -انتقال بهمنظور حفاظت از منافع

بهعنوانمثال از طریق قرارداد ،ملزم شود (See.

برای ایجاد ،اعمال یا دفاع از مطالبات حقوقی

حیاتی شخص موضوع داده یا افراد دیگر درجایی که

 1.5وجود موقعیتهای ویژه مقرر در

شخص موضوع داده از نظر جسمی یا قانونی قادر

ماده GDPR 49

تا بدین جا با استناد به مواد  44الی GDPR 48

به رضایت نیست ،ضروری است؛ ز -انتقال از طریق

سیستم ثبتی انجام میشود كه بهموجب قانون

ابزارهای مختلفی که بهعنوان مجوز برای انتقال

اتحادیه یا كشورهای عضو ،اطالعاتی را در اختیار

قرار گرفت .فارغ از این موارد ،انتقال دادههای

شخصی كه منافع قانونی دارد قابلدسترسی است؛

بینالمللی دادههای شخصی وجود داشت ،موردتوجه

عموم قرار میدهد یا بهطورکلی برای عموم یا هر

شخصی به کشورهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی

لیکن صرفا درصورتیکه شرایط مقرر در قانون

 GDPR 49وجود داشت باشند .بدینجهت در

خاص محقق شود .در صورت فقدان تصمیمگیری

ممنوع است مگر اینکه موقعیتهای خاص در ماده

اتحادیه یا کشورهای عضو برای دسترسی در مورد

صورت فقدان ابزارهای پیشگفته برای انتقال

برای کفایت ،قانون اتحادیه یا کشور عضو میتواند

موقعیتهای ویژه مقرر در ماده  GDPR 49نیز

محدودیتهایی را برای انتقال دستههای خاص از

بینالمللی دادههای شخصی ،وجود هر یک از

به

میتواند مجوزی برای انتقال بینالمللی دادهها باشد.

دادههای شخصی به کشور ثالث یا سازمان

دالیل

منافع

مهم

عمومی

بهصراحت،

بهموجب نص این ماده «در صورت فقدان

بینالمللی مشخص کند .کشورهای عضو باید این

ضمانتهای حفاظتی مناسب بهموجب ماده 46

 .)Lex, 2016: 64با توجه به کثرت موقعیتهای

تصمیمگیری برای کفایت مطابق با ماده  )3( 45یا

مفاد قانونی را به کمیسیون اطالع دهند» (EUR-

شامل قواعد الزامی شرکتی؛ انتقال یا مجموعه

مقرر در این ماده توضیح اهم این موارد به شرح ذیل

انتقالهای دادهی شخصی به کشور ثالث یا سازمان

بینالمللی صرفا با حصول هر یک از شرایط ذیل
قابل انجام است:

الف -پس از مطلع شدن از

خطرات احتمالی ،شخص موضوع داده حتی با فقدان

تصمیمگیری برای کفایت و سایر ضمانتهای
حفاظتی مناسب برای دادههای موردنظر ،به انتقال

پیشنهادی رضایت صریح داده است؛ ب -انتقال برای

اجرای قرارداد بین شخص موضوع داده و کنترلکننده
یا برای انجام اقدامات پیش قراردادی به درخواست

شخص موضوع داده ضروری است .ج -انتقال برای

انعقاد یا اجرای قرارداد منعقده در جهت منافع

1

«ماده  - 7شرایط رضایت -1 :درجایی که پردازش بر اساس

است.

بهموجب ماده ( )1( 49الف)  GDPRامکان انتقال

دادهی شخصی به یک کشور ثالث  -فارغ از سطح

حفاظت از دادهای که در آن کشور وجود دارد -

درصورتیکه شخص موضوع داده صراحتا با انتقال

موافقت کرده باشد وجود دارد .دلیل این امر احترام

به حق حریم خصوصی افراد است که آنها را قادر

میسازد تا در مورد رفتار با دادههای شخصی خود،
آنگونه که مناسب میدانند تصمیم گیرند .البته
عالوه بر شرایط رضایت معتبر بر اساس ،1 GDPR

کتبی مرتبط با موضوعات دیگر کسب شود ،درخواست رضایت

رضایت است ،کنترلکننده باید بتواند ثابت کند که شخص

باید به شیوهای ارائه شود که بهوضوح از سایر موارد ،به شکلی

است -2 .اگر رضایت شخص موضوع داده در ضمن اظهارنامه

قابلتشخیص باشد .هر بخشی از چنین اظهارنامهی کتبی که

موضوع داده با پردازش دادههای شخصی خود موافقت کرده
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رضایت باید صراحتا به انتقال یا انتقالهای موردنظر

قانون اتحادیه اروپا یا قانون کشور عضوی که برای

(الف)  GDPRشخص موضوع داده باید از خطرات

هستند .برای مثال منافع مهم عمومی میتوانند

مربوط باشد .همچنین با توجه به نص ماده )1( 49
احتمالی انتقال  -به دلیل فقدان سطح مناسب
حفاظت از داده در کشور ثالث  -مطلع شود.

کنترلکننده الزماالجرا است ،در این زمینه معتبر

تبادل بینالمللی دادهها بین مراجع رقابتی ،ادارات
مالیات یا گمرک ،بین مراجع نظارت مالی ،بین مراجع

بدینجهت در زمان اعالم رضایت ،اشخاص موضوع

خدماتی ذیصالح برای مسائل تأمین اجتماعی یا برای

ثالث متناسب با سطح حفاظتی مقرر در GDPR

(( )1و)  GDPRانتقال مجاز است ،درصورتیکه برای

داده باید از اینکه سطح حفاظت از داده در کشور

نیست ،مطلع شوند ).(See. EUR-Lex, 2016: 64

همچنین بر اساس ماده ()1( 49ب) GDPR

درصورتیکه برای اجرای قرارداد بین شخص موضوع

داده و ارسالکنندهی داده یا برای انجام امور پیش

بهداشت عمومی باشند .همچنین بر اساس ماده 49

حفاظت از منافع حیاتی شخص موضوع داده یا افراد
دیگر ضروری بوده و شخص موضوع داده نیز ازلحاظ

جسمی یا قانونی قادر به رضایت دادن نباشد (See.

).EUR-Lex, 2016: 64-65

قراردادی به درخواست شخص موضوع داده ،انتقال

در نهایت نیز میتوان به ماده GDPR )1( 49

صرفا درجایی است که ارتباط نزدیک و اساسی بین

منافع مشروع کنترلکننده بر منافع شخص موضوع

باشد .بدینجهت اگر اهداف قرارداد ،بدون انتقال

مجاز است .با توجه به نص این ماده ،این بند

غیرضروری است و بر اساس ماده ( )1( 49ب) GDPR

بهمنظور انتقال دادههای شخصی به پردازندههای

ضروری باشد ،این امر مجاز است .ضرورت انتقال

شخص موضوع داده و اهداف قراردادی وجود داشته

داده به کشور ثالث قابل تحقق است ،چنین انتقالی

مجاز نیست (Voigt & von dem Bussche, 2017:
) .130همچنین بهموجب ماده ( )1( 49ج) GDPR

اشاره نمود .بهموجب این مفاد قانونی درصورتیکه
داده غالب باشد ،انتقال بینالمللی دادههای شخصی
نمیتواند بهعنوان مبنای حقوقی برای پردازندهها

فرعی در خارج از اتحادیه اروپا عمل کند .همچنین

صرفا در صورتی قابلاعمال است که سایر مبانی

ضرورت انتقال برای انعقاد یا اجرای قرارداد

حقوقی (مجوزها) برای انتقال بینالمللی دادههای

کنترلکننده و شخص ثالث نیز مجوزی برای انتقال

ارسالکننده نیز شرایط مقرر در این ماده را رعایت

منعقدشده  -به نفع شخص موضوع داده  -بین
است ).(EUR-Lex, 2016: 64

شخصی وجود نداشته باشد و کنترلکنندهی

نماید ).(See. EUR-Lex, 2016: 64

مجوز دیگر ،ضرورت انتقال به جهت منافع مهم

عمومی یا حفاظت از منافع حیاتی افراد است.

بهموجب ماده ( )1(49د)  GDPRاین جواز به دلیل

وجود مالزمه بین انتقال دادهها و تحقق منافع مهم
عمومی است .البته متعاقب ماده GDPR )4( 49

صرفا منافع مهم عمومی شناساییشده بهموجب
ناقض این مقررات است ،الزامآور نیست -3 .شخص موضوع

مبذول داشت که آیا اجرای یک قرارداد ،ازجمله ارائهی یک

پس بگیرد .پس گرفتن رضایت ،بر مجاز بودن پردازش مبتنی بر

است که برای اجرای آن قرارداد ضروری نیستند یا خیر» (EUR-

داده باید این حق را داشته باشد که در هر زمان رضایت خود را
رضایت قبل از پس گرفتن ،تأثیری نخواهد داشت .قبل از کسب

رضایت ،شخص موضوع داده باید از حق پس گرفتن مطلع شود.

خدمت ،مشروط به رضایت برای پردازش دادههای شخصی

).Lex, 2016: 37

انصراف از رضایت باید بهراحتی کسب رضایت باشد -4 .هنگام
ارزیابی اینکه آیا رضایت آزادانه است ،باید حداکثر توجه را
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2

بررسی الزامات مربوط به انتقال

حریم خصوصی دو اصطالح مترادف هستند و بهجای

ب ی ن الملل ی داده شخصی در نظام
حقوقی ایران

هم به کار میروند (برخالف حقوق اتحادیه اروپا) لذا

در قوانین و مقرراتی که برای حمایت از دادههای

شخصی قابل استناد است ،اصطالح حریم خصوصی

باوجود اهمیت حفاظت از حق بر دادههای شخصی

و لزوم توجه ویژه هر نظام حقوقی به این حق

یا حریم خصوصی اطالعاتی نیز در خصوص حمایت

از دادههای شخصی بهکاررفته است.

بهعنوان یکی از حقوق شهروندی و جنبهای از حقوق

استناد به مواد پیشگفته در برخی موارد مفید

مستقل در این خصوص ندارند .البته در قوانین و

کافی نیست و خل وجود قانونی خاص نسبت به

مناسبت به حمایت از دادههای شخصی اشاره

میشود .بدین جهت در این خصوص تالش هایی

حمایت از دادههای شخصی است و به به جزئیات

الیحهی «صیانت و حفاظت از دادههای شخصی»

الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های

فناوری اطالعات ایران منتشر شده است

و دیگری

اساسی مصوب  ،1358مواد  59 ،58و  71قانون

شخصی» است که در شهریورماه  1400در صحن

بشر ،هنوز برخی از کشورها مانند ایران قانونی

است؛ لیکن این اشارات جزئی در خصوص این مهم

مقررات ایران میتوان مواد مختلفی را یافت که به

دادههای شخصی در حقوق ایران هم چنان احساس

نمودهاند .این مواد که به طور کلی در خصوص

صورت گرفته است ،یکی از این موارد پیشنویس

چنین حمایتی و حفاظتهای تفصیلی – مانند

است که در تیرماه سال  1397در سایت سازمان
1

شخصی -نپرداخته است ،شامل اصل  24و  25قانون

نیز طرح «حمایت و حفاظت از داده و اطالعات

تجارت الکترونیکی مصوب  ،1382مواد  14و  15قانون

علنی مجلس اعالم وصولشده است  .2گرچه توجه

مواد  12 ،8 ،4 ،3 ،1و  17قانون جرائم رایانهای مصوب

این اسناد گامی مثبت است ،خصوصا اینکه در آنها

انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب ،1387

قانونگذار به حمایت از دادههای شخصی در قالب

 ، 1388ماده  101 ،97 ،96 ، 40قانون آیین دادرسی

سعی شده است با توجه به الزامات مقررات اروپایی

 656و  658و  660قانون جرائم نیروهای مسلح و

دادههای شخصی موردتوجه قرار گیرد ولی  -فارغ از

حقوق موضوعه ایران ،حفاظت از دادهی شخصی و

ابهامات مختلفی مواجه هستند .3بدینجهت استناد

کیفری مصوب  1392با اصالحات  ،1394مواد  653و

دادرسی الکترونیکی مصوب  1393است .البته در

 1لینک دسترسی به پیشنویس
https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/21691/%
D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%
8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
 2لینک دسترسی به طرح
https://dotic.ir/news/10419
 3گفتنی است که سند «صیانت و حفاظت از دادههای

حفاظت از داده ،حمایتهای مختلفی نسبت به
وضعیت قانونی این اسناد  -آنها با اشکاالت و

برای این پیشنویس منتشرنشده است ،البته به نظر میرسد با

ارائهی طرح «حمایت و حفاظت از داده و اطالعات شخصی» که

در بیست و چهارم شهریورماه  1400در صحن علنی مجلس اعالم
وصولشده است ،پیشنویس مذکور در همین مرحله رهاشده

باشد .خصوصا اینکه طرح مذکور گزیدهای از پیشنویس سابق

است .درواقع این طرح که با چند سال فاصله از ارائهی

پیشنویس ،در خصوص حمایت از دادهی شخصی و اشخاص
موضوع داده ،مورد توجه قرار گرفته است؛ در محتوا نسبت به

مواد استفادهشده از پیشنویس ،تغییری نکرده است و با عدم
شفافیت و فقدان افزایش حمایت از دادهی شخصی و اشخاص

موضوع داده ،با همان کیفیت مقرر در پیشنویس ،به حمایت

از دادههای شخصی و اشخاص موضوع داده ،پرداخته است.

شخصی» صرفا پیش نویس است و تاکنون حتی نسخه نهایی
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به آنها برای تبیین چگونگی حمایت از دادههای

پیشنویس ( 43طرح) اگر «اشخاص پردازش کننده

بینالمللی دادههای شخصی بهطور جزئی – موضوع

فرامرزی است» درحالیکه به نظر میرسد این بند

شخصی بهطورکلی و الزامات مربوط به انتقال
پژوهش حاضر -از قوت کافی برخوردار نیست.

البته در اسناد مذکور ،اشارات مرتبطی نسبت به

انتقال بینالمللی دادههای شخصی وجود دارد که
بیان آنها مفید به نظر میرسد .توضیح اینکه مواد

 37و  38پیشنویس (مواد  43و  44طرح) به
پردازش فرامرزی دادههای شخصی اشاره نمودهاند.

بهموجب مواد پیشگفته «در موارد ذیل ،پردازش
دادههای شخصی ،فرامرزی انگاشته میشود :الف)
هریک از کنترلگران یا پردازشگران تابعیت خارجی
داشته باشند؛ ب) سامانههای پردازنده دادهها در

داده تابعیت خارجی داشته باشند این پردازش

مناسب نباشد؛ چراکه ممکن است فردی خارجی

مقیم ایران باشد و پردازش در داخل مرزهای ایران
رخ دهد ،در این صورت بر خارجی بودن شخص
پردازش کننده داده چه اثری مترتب است که الزم

است ،پردازش فرامرزی تلقی شود و چه حمایت

ویژهای در مورد این پردازش وجود دارد .همین امر در

مورد بند پ نیز که صرفا در طرح بیانشده است نیز
وجود دارد.

همچنین میتوان بر ماده  38پیشنویس (44

طرح) بحث نمود که در آن صرفا الزامات پردازش

بیرون از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران قرار

فرامرزی منوط به اتباع ایرانی شده است؛ درحالیکه

ثبتنشده باشد (بند پ صرفا در طرح بیانشده

دامنهی شمول را بیان میکند و تصریح بند ب این

داشته باشد؛ پ) پردازندههای نرمافزاری در ایران

با توجه به ماده  3پیشنویس و طرح ایرانی که

است) همچنین بیانشده است «در خصوص

ماده «اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی عمومی یا

ذیل الزامی است :الف) تنها در مراکز داده واقع در

کنترلگر یا پردازشگر ایرانی پردازش میشود» نیز در

پردازش دادههای شخصی اتباع ایرانی ،رعایت شرایط
قلمرو حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران یا مراکز داده

خارجی مورد تأیید مراجع صالحیتدار ذخیره شوند؛

خصوصی که دادههای شخصی آنها از سوی

دامنهی شمول این اسناد هستند .حال سؤال
اینجاست که به چه دلیل در ماده  38پیشنویس

ب) همه پردازندههای سختافزاری و نرمافزاری از

( 44طرح) در خصوص پردازش فرامرزی ،صرفا اتباع

پ) بر روی شبکه ارتباطی مطمئن جابهجا شوند؛ ت)

چنین پردازشی در نظر گرفتهشده است .به نظر

گواهی مراجع صالحیتدار ذیربط برخوردار باشند؛

ایرانی موردحمایت ویژه قرارگرفتهاند و الزاماتی برای

صالحیت کنترلگران و پردازشگران خارجی مورد

میرسد اشکال اساسی در ماده  3پیشنویس و طرح

فرامرزی بر پایه ضوابط مقرر به ثبت برسد» .به نظر

فارغ از نقدهای دیگری که بر ماده  3وارد است،

تأیید مراجع ذیربط قرارگرفته باشد؛ ث) پردازشهای

است که متضمن دامنهی شمول اسناد مذکور است.

میرسد این مواد بهغایت خود در خصوص پردازش

بهموجب بند ب از اشخاص موضوع داده دارای

شخصی ،مبنی بر حمایت کامل از حریم خصوصی

ماده  3به همین صورت ،در فرضی که پردازنده ایرانی

امر بدین دلیل است که در این مواد صرفا پردازش

موضوع داده فرانسوی را پردازش میکند (که در

فرامرزی یا بهعبارتدیگر پردازش بینالمللی دادههای

اطالعاتی افراد و دادههای شخصی نرسیدهاند .این
فرامرزی تعریفشده است و الزامات مربوط به چنین
پردازشی و ابزارهای الزم در جهت تحقق این الزامات

موردتوجه قرار نگرفته است .بهعالوه آنچه در این
مواد نیز بیان گردیده است ،دارای اشکال میباشد.

تابعیت خارجی حمایتشده است .با لحاظ بند ب
در یک کشور دیگر ،دادههای شخصی یک شخص

خصوص فرد فرانسوی  GDPRجاری است) ،با چه

مبنای حقوقی ،قانون ایرانی باید قابل جریان باشد.
پس به نظر میرسد ماده  3این اسناد باید مورد

بهعنوان نمونه بهموجب بند الف ماده 37
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بازبینی قرار گیرد تا بالتبع ماده  38پیشنویس (44

طرح) با اشکال مبنایی کمتری مواجه باشد .1

فارغ از این اشکال ،در بند الف ماده 38

پیشنویس ( 44طرح) بیانشده است که پردازش

فرامرزی باید «تنها در مراکز داده واقع در قلمرو

حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران یا مراکز داده خارجی

مورد تأیید مراجع صالحیتدار ذخیره شوند».

درحالیکه اگر دادههای شخصی در مرکز داده واقع
در ایران پردازش شوند ،چنین پردازشی ،فرامرزی

نیست که ضرورت رعایت الزامات خاص وجود

نیست .بهعالوه بند ث که بیان میکند «پردازشهای

فرامرزی بر پایه ضوابط مقرر به ثبت برسد» مشعر

به کدام ضوابط است درحالیکه باید بر الزامات

تصریح شود .درنهایت بند پ که «جابهجایی بر روی

شبکه ارتباطی مطمئن» را از الزامات پردازش
فرامرزی میداند ،درواقع تعهد اشخاص پردازش
کننده داده در هر نوعی از پردازش است و ارتباط

خاصی به پردازش فرامرزی ندارد و بهعنوان حمایتی

ویژه در این خصوص قابلبیان نیست.

داشته باشد .همچنین بندهای دیگر مذکور در این

فارغ از پیشنویس و طرح ایرانی و با توجه به

بند الف که بیان میکند پردازش فرامرزی باید در

همچنین عدم اشاره قوانین و مقررات ایران نسبت

ماده نیز خالی از اشکال نیست .بهعنوان نمونه ادامه
«مراکز داده خارجی مورد تأیید مراجع صالحیتدار

ذخیره شوند» با بند ب که بیان میکند «همه

فقدان قانون در خصوص حمایت از دادهی شخصی،
به موضوع پژوهش حاضر ،این امر باید در دکترین

حقوقی و مبانی حقوق ایران جستجو شود .گرچه در

پردازندههای سختافزاری و نرمافزاری از گواهی

این خصوص نیز در منابع مذکور ،صراحتی وجود

ت که بیان میکند «صالحیت کنترلگران و

حقوق ایران نسبت داد؛ لیکن به نظر میرسد با

مراجع صالحیتدار ذیربط برخوردار باشند» و بند

پردازشگران خارجی مورد تأیید مراجع ذیربط

قرارگرفته باشد» بسیار مشابه است و علت اینکه در
بندهای مختلف بیانشدهاند ،مشخص نیست.
درواقع تمامی این بندها مبین است که صالحیت
اشخاص پردازش کننده داده اعم از ابزارهای

مورداستفاده ،چگونگی پردازش توسط آنها و ...مورد
تائید مراجع ذیصالح ایران باشد  -این امر میتواند

مشابه با تصمیمگیری کفایت اتحادیه اروپا تلقی
1

به عنوان پیشنهاد می توان ماده  3پیش نویس و طرح بدین

صورت اصالح نمود:

دامنهی مشمول این قانون عبارتاند از :الف) اشخاص موضوع
دادهای که دادههای شخصیشان در زمینهی فعالیتهای
کنترلکننده یا پردازندهی مستقر (دارای مقر) در ایران انجام

ندارد تا بتوان بهطورقطع حمایتهای خاصی را به
تمسک به این منابع میتوان برخی از الزامات

مربوطه بهخصوص موقعیتهای ماده  GDPR 49را
در حقوق ایران نیز جاری دانست.

توضیح اینکه با توجه به ماهیت

دادههای

شخصی که دارای ابعاد مالی است ،شخص موضوع

داده مالک دادههای شخصی است و توانایی هرگونه

تصرفی را دارد  .2چنین تصرفی میتواند انتقال

خدمات یا نظارتی ،هدفمند باشد (معیار هدف) .ج) این قانون
برای پردازش دادههای شخصی ،توسط کنترلکنندهای که در

ایران مستقر نشده است ،اما در محلی واقعشده است که قانون
ایران ،بهموجب حقوق بینالملل عمومی اعمال میشود؛ نیز
کاربرد دارد».

میشود ،اعم از آنکه دادههای شخصی آنها درون یا بیرون از

2

ایران پردازش شوند (معیار مقر) .ب) همچنین این قانون برای

برجستهای دارد و به دلیل پیشرفت فناوری اطالعات و تغییر

هستند و پردازش دادههایشان توسط کنترلکننده یا پردازندهای

شوند؛ بهعنوان نمونه ازنظر برخی از فقها (فاضل لنکرانی:1396 ،

که در ایران مستقر نشدهاند ،انجام میشود ،نیز اعمال میشود؛

 )329 /2امروزه کسی در مال بودن حـق بهرهبرداری از آثار ادبی

پردازش دادهی شخصی اشخاص موضوع دادهای که در ایران

با توجه به این که عرف در تعیین مصادیق مال نقشی

جامعه ،بهطور منطقی باید مصادیق مال روزبهروز گستردهتر

درصورتیکه فعالیتهای پردازش ،مربوط به ارائه کاال یا خدمات

و هنری ،اختـراع و مصادیق مختلف مالکیتهای معنوی شکی

موضوع داده در ایران باشد و مشروط به اینکه چنین ارائه کاال و

در آن دخالتى ندارد و شامل منافع اعیان نيز مىشود ،بنابراين

به اشخاص موضوع داده در ایران یا نظارت بر رفتار اشخاص
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شود -بدینجهت دلیلی بر بیان در بندهای جداگانه

ندارد ،چراکه «مال» در تعريف عقال ،امرى اعتبارى است و عينيت
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دادههای شخصی باشد؛ بنابراین وجود رضایت

حقوقی ایران نیز ضرورت قراردادی بهعنوان مجوزی

انتقال دادههای شخصی باشد.

قاعدهی مذکور و بر اساس مبنای قراردادی

صریح شخص موضوع داده میتواند مجوزی برای
همچنین ضرورت قراردادی نیز میتواند بهعنوان

دلیلی برای مشروعیت انتقال دادههای شخصی بر

برای انتقال بینالمللی دادههای شخصی بر اساس

موردپذیرش است.

عالوه بر این ،وجود منافع حیاتی و منافع عمومی

اساس نظام حقوق ایران محسوب شود .چنین امری

نیز بهموجب نظام حقوق ایران میتواند مبنایی برای

ن فى الشىء إذن فى لَوازمه (توابعه) -قابل تطبیق
اإلذ ُ

منافع حیاتی افراد به معنی حفاظت از جان شخص

با قاعدهی «اذن در شی ،اذن در لوازم آن است» -

انتقال تلقی شود .دلیل این است که حفاظت از

است .بهموجب این قاعده که مورد تصریح فقها

موضوع داده و افراد دیگر است .اهمیت حفظ جان

صافی223 /1 :1381 ،؛ طباطبایی یزدی 1421 ،ق/4 ،

قرارگرفته است .بهموجب فقه امامیه حفظ جان

 )70اگر كسى به ديگرى نسبت به امری اذن دهد،

قرار دادن آن و همچنين تعرض به جان انسان

قرارگرفته است (ر.ک محقق کرکی 1414 ،ق10 /6 ،؛

358؛ حکیم296 /14 :1374 ،؛ نجفی 1421 ،ق/13 ،

گسترهی اذن ،به آنچه مورد تصریح اذن دهنده
قرارگرفته ،محدود نمىشود؛ بلكه لوازم و توابع آن را

نيز در برمیگیرد (هاشمی شاهرودی 1382 ،ق/6 :

 .)59چنین لوازم و توابعی شامل لوازم ذاتى و عقلى،
عرفى و قانونى مورد اذن است (محقق داماد:1384 ،

 236و  .)237در بحث حاضر نیز زمانی که شخص

در فقه ،حقوق و قوانین موضوعه ایران مورد تصریح

خود و افراد دیگر ،واجب است و در معرض هالكت
محترم ،حرام است (هاشمی شاهرودی 1382 ،ق/3 :

316؛ مکارم شیرازی )484 /1 :1385 ،حتی براى حفظ

جان ارتكاب به بعضی از محرمات جايز میشود

(مدرسی .)169 :1393 ،از قوانین موضوعه ایران نیز

این امر قابل استنباط است .بهعنوان نمونه

بهموجب ماده  158قانون مجازات اسالمی مصوب

موضوع داده ،طرف قرارداد است و انعقاد قرارداد یا

« 1392ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب

شخصی شخص موضوع داده است؛ بهموجب این

اهم الزم باشد ،قابل مجازات نیست» بهموجب این

قرارداد ،رضایت به انتقال دادههای شخصی است که

به منافع افراد قابل مجازات نیست .در نظریات

انجام تعهد قراردادی مستلزم انتقال دادههای

قاعده ،رضایت شخص موضوع داده نسبت به

میشود ،درصورتیکه ارتکاب رفتار برای اجرای قانون
ماده درصورتیکه امری اهم وجود داشته باشد ،لطمه

جهت انعقاد قرارداد یا انجام تعهد قراردادی ضروری

دکترین مصادیق این ماده عالوه بر سایر موارد،

موضوع داده از لوازم عقلی و عرفی قرارداد است که

برای نجات جان و ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری

است .در حقیقت انتقال دادههای شخصی شخص

تخریب اموال و اشیاء برای نجات جان ،سلب آزادی

بهتبع قرارداد ضرورت مییابد .بدینجهت در نظام

برای نجات جان بیانشده است (گلدوزیان:1397 ،

برخی حقوق مانند حق بهرهبرداری از آثار ادبی و هنری مطابق

) 2015: 5به دلیل همین ارزشمندی ،بخش عمومی و خصوصی

سيرۀ عقال مشمول مصاديق مال است .دادهی شخصی نیز با

دادههای شخصی را جمعآوری و پردازش میکنند .بهعالوه

توجه به نظر عرف ویژگی های اصلی مال را دارد؛ چراکه مفید

بودن و ارزش اقتصادی در خصوص دادههای شخصی وجود دارد

و حتی دادههای شخصی افراد عادی نیز ارزشمند هستند و چنین

دادههای شخصی قابلیت اختصاص به شخص معین را نیز

دارند؛ بنابراین عرف امروز در مال بودن دادههای شخصی تردیدی

ندارد .با مال بودن دادهی شخصی تمامی مبانی و حمایتهایی

دادههایی ارزش اقتصادی به دنبال دارند ).(Singh, 2016: 138

که به جهت محترم بودن اموال وجود دارند ،در خصوص

بهعنوانمثال بسیاری از کسبوکارهای نوآورانه موفق ،مانند

دادههای شخصی نیز قابل پذیرش هستند .همچنین بسیاری از

شبکههای اجتماعی ،موتورهای جستجو ،شرکتهای تبلیغاتی با

دادههای شخصی پیشرفت میکنند و موفقیت آنها غالبا با

قواعد فقهی مانند قاعدهی محترم بودن مال غیر ،قاعده ی
تسلیط و ...قابلیت جریان بر دادههای شخصی را دارند.

مقدار دادههای موجود برای آنها تعیین میشود (Purtova,

مهدیه لطیف زاده ،سید محمد مهدی قبولی درافشان .چگونگی انتقال بینالمللی دادههای شخصی(مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و
نظام حقوقی ایران)
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 .)237-235منافع عمومی یا مصالح عامه نیز از

درنهایت نیز اشاره به این نکته مفید است که با

حقوقی ،بر منافع خاصه یا مصالح فردی مقدماند.

خصوص الزامات مربوط به انتقال بینالمللی

منظر فقه امامیه ،قوانین موضوعه ایران و دکترین
مبنای چنین تقدمی نیز رعايت صالح عموم مردم و

دادههای شخصی ،به نظر میرسد بتوان در این

توجه به احوال كلى آنان است؛ چراکه منافع عمومی،

خصوص از حقوق فناوری اطالعات و مباحث مربوط

مردم است (ایازی 349 :1389 ،و  .)360بدین ترتیب

ماهیت خود به دادهی شخصی شباهت دارد .توضیح

نسبت به دادههایشان اولویتدارند .چنین تقدمی

صاحب فناوری وجود دارد؛ لیکن به اعتبار پیوند

مصالحى است كه نفع آن ناظر به جمع زيادى از
حفظ منافع حیاتی و منافع عمومی بر حق افراد

مقتضای نظم عمومی و عدالت است (ر.ک .عمید

زنجانی )179 :1391 ،و از موجبات انتقال بینالمللی
دادههای شخصی است.

همچنین برای بررسی غلبه منافع مشروع

کنترلکننده بهعنوان مجوزی برای انتقال بینالمللی

دادههای شخصی میتوان به تعارض منافع فردی

بین اشخاص خصوصی توجه نمود .در حقوق ایران
نمونههای مختلفی برای چنین تعارضی بیانشده

است .از میان این موارد ،به نظر میرسد تعارض

منافع شخص موضوع داده با منافع کنترلکننده،

میتواند مصداقی از تعارض منافع ناشی از اعتماد به
امانتداری باشد که مربوط به نمایندگی است و

به انتقال فناوری نیز بهره جست .چراکه فناوری در

اینکه در آثار فناورانه گرچه وجود جنبههای مالی
مستحکم جنبههای معنوی این آثار به صاحب آن،

اصوال توجه و حمایت از جنبههای معنوی حقوق
صاحبان آثار مذکور انکارناپذیر است (ماندگار،

122 :1393و ( )123این امر مشابه با ماهیت دو

جنبهای داده شخصی است که مرکب از بعد مالی و

معنوی است) .این ماهیت خاص در انتقال فناوری

نیز اثرگذار است .در حقیقت انتقال اساسا متوجه

انتقال قابلیتها و تواناییهای انتقالدهنده نیز

میباشد (احسنی فروز .)95 :1392 ،با توجه به
شباهت در ماهیت و انتقال فناوری به ماهیت و

انتقال دادههای شخصی میتوان از منابع مربوطه

خصوصا قوانین و مقررات مرتبط استفاده نمود.

عمدتا ذیل عنوان «بحران نمایندگی» قابلبررسی

 3نت ی جه گی ر ی

در جهت رفع این تعارض باید بررسی شود که آیا

حمایت مؤثر از دادههای شخصی زمانی محقق

است ( بادینی و سیاه بیدی کرمانشاهی.)221 :1400 ،

منفعت کنترلکننده از لوازم و توابع حق او در
خصوص انتقال است .در صورت وجود این امر،

چنین منفعتی مشروع است؛ لیکن مشروعیت منافع
کفایت نمیکند ،بلکه باید در تقابل منافع

کنترلکننده

با

شخص موضوع

داده،

منافع

کنترلکننده غالب نیز باشد .بدینجهت باید غلبه

منافع نیز با جریان قاعدهی «تقدیم اهم بر مهم»
روشن شود (ر.ک .مکارم شیرازی.)221 /1 :1385 ،

ازآنجاییکه معیار تشخیص اهم حکم عقل است و
بهحکم عقل اهم بر مهم مقدم است (منتظری،

 )302 /8 :1367اگر عرف عقال منافع کنترلکننده را
اهم بدانند ،چنین منافعی مقدم است و از موجبات

انتقال بینالمللی دادههای شخصی است.
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توجه به عدم تصریح منابع مختلف حقوق ایران در

میشود که حقوق اشخاص موضوع داده در شرایط
مختلف رعایت شوند و حق بر داده آنها مورد تعرض
قرار نگیرد .این امر ازجمله در زمانی است که

دادههای شخصی قبل از پردازش یا در مسیر پردازش
به کشورهای دیگر یا سازمانهای بینالمللی منتقل

میشوند .مقررات اروپایی حفاظت از دادهای
شخصی ،حمایت از اشخاص موضوع داده را در
صورت انتقال بینالمللی دادههای شخصی نیز

موردتوجه قرار داده است و در این خصوص الزامات

مختلفی را مقرر کرده است .به دیگر سخن بهموجب

این مقررات ،صرفا با وجود ابزارهایی خاص ،انتقال

بینالمللی دادههای شخصی مجاز است .این موارد

ازجمله وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم

کفایت) است که موجب امن شدن کشور ثالث

مهدیه لطیف زاده ،سید محمد مهدی قبولی درافشان .چگونگی انتقال بینالمللی دادههای شخصی(مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و
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میباشد .همچنین شروط قراردادی استاندارد از

کنترلکننده است .از میان الزامات مقرر در GDPR

بالمانع است .در این موارد متعاقدین (منتقلکننده

ویژه ماده  GDPR 49از مسیر دکترین حقوقی ،مبانی

ابزارهایی است که باوجودآن ،انتقال بینالمللی داده

برای انتقال بینالمللی دادهها ،صرفا موقعیتهای

داده در اتحادیه اروپا و دریافتکننده داده در خارج

حقوقی ایران و سایر قوانین و مقررات  -که برای

قراردادی استاندارد هستند تا سطح مناسب

انتقال در حقوق ایران پذیرفتنی است .دلیل این

از اتحادیه اروپا) ملزم به قراردادی مبتنی بر شروط

حفاظت از داده برای انتقال داده فراهم شود .ابزار
دیگر ،جریان قواعد الزامی شرکتی است که متضمن

دادههای شخصی وضع نشدهاند -بهعنوان الزامات
حمایت محدود ،فقدان قانون مستقل برای حمایت

از دادههای شخصی و ابهام و اشکاالت مختلف

سطح مناسب حفاظت از داده در شرکتهای

اسناد موجود  -پیشنویس الیحهی صیانت و

از شرکتهای درگیر در فعالیت اقتصادی مشترک

حفاظت از داده و اطالعات شخصی – است.

چندملیتی گروه تعهدات (سازمان تجاری) یا گروهی
است .همچنین پایبندی به منشورهای رفتاری یا

حفاظت از دادههای شخصی و طرح حمایت و
بدینجهت تسریع در تصویب قانونی خاص نسبت

گواهینامهها نیز میتواند از موجبات انتقال

به حمایت از دادههای شخصی و توجه به ابعاد

موارد ،وجود موقعیتهای ویژه مقرر در ماده 49

است.

بینالمللی دادههای شخصی تلقی شود .فارغ از این

مختلف چنین حمایتی ازجمله چگونگی انتقال
بینالمللی

دادههای

شخصی

ضروری

 GDPRنیز میتواند مجوزی برای انتقال بینالمللی

پیشنهادهای مختلف این پژوهش برای اصالح و

موضوع داده ،ضرورت قراردادی ،وجود منافع حیاتی

شخصی در موضوع حاضر ،میتواند قانونگذار را

دادههای شخصی باشد .این موارد رضایت شخص
و منافع عمومی و همچنین غلبه منافع مشروع

تقویت اسناد موجود و چگونگی حمایت از دادههای

یاری نماید.

مهدیه لطیف زاده ،سید محمد مهدی قبولی درافشان .چگونگی انتقال بینالمللی دادههای شخصی(مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و
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