EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO SPRAVEDLNOST A SPOTŘEBITELE

Brusel 6. července 2020
REV1 – nahrazuje oznámení ze dne 9.
ledna 2018

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI
OCHRANY ÚDAJŮ

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 20203.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU4.
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 5, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Je rovněž zřejmé, že po skončení přechodného období nebude jako sdílení údajů v rámci
Unie posuzováno předávání osobních údajů Spojenému království, které neupravuje
čl. 71 odst. 1 dohody o vystoupení. Takové předávání osobních údajů bude muset být v
souladu s příslušnými právními předpisy Unie vztahujícími se na předávání osobních
údajů třetím zemím.

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského
společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o vystoupení“).

3

Přechodné období může být přede dnem 1. července 2020 prodlouženo až o 1 nebo 2 roky (čl. 132 odst. 1 dohody
o vystoupení). Vláda Spojeného království možnost takovéhoto prodloužení prozatím vylučuje.

4

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v souvislosti s
tímto oznámením relevantní.

5

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako jsou
vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a kontroly,
včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se na dovoz a vývoz.

Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže)6. V tomto oznámení
jsou rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže).
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ – PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ
Po skončení přechodného období se přenos údajů z EU do Spojeného království stává
„předáváním“ podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)7. Kromě možnosti „rozhodnutí o odpovídající ochraně“ nařízení (EU)
2016/679 stanoví možnost předávání na základě „vhodných záruk“ (viz níže oddíl 1) a
„výjimek“ (viz níže oddíl 2).
1.

VHODNÉ ZÁRUKY
1.1

Standardní doložky o ochraně údajů
Podle čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 mohou být
osobní údaje předány na základě standardních ochranných doložek přijatých
Komisí8.

1.2

Závazná podniková pravidla
Podle čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 mohou být
osobní údaje předány na základě závazných podnikových pravidel.
Závazná podniková pravidla musí být schválena příslušným dozorovým
úřadem členského státu EU v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení
(EU) 2016/6799. Závazná podniková pravidla schválená ode dne použitelnosti
nařízení (EU) 2016/679, tj. 25. května 201810, jsou platná v celé EU.
Závazná podniková pravidla schválená příslušným dozorovým úřadem
Spojeného království od 25. května 2018 již po skončení přechodného období
neposkytují vhodné záruky, pokud tato závazná podniková pravidla nebyla
podrobena novému schválení ze strany příslušného úřadu některého členského

6

Upozorňujeme, že toto oznámení se týká pouze výměn informací spadajících do oblasti působnosti
nařízení (EU) 2016/679.

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en

9

Článek 47 nařízení (EU) 2016/679.

10

Ustanovení čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679.
2

státu EU, které potvrzuje, že poskytují vhodné záruky pro mezinárodní
předávání osobních údajů i po skončení přechodného období11.
Pokud jde o závazná podniková pravidla schválená příslušným dozorovým
úřadem ve Spojeném království před 25. květnem 2018, lze je nadále používat
jako platný mechanismus předávání údajů podle nařízení (EU) 2016/679 i po
skončení přechodného období, pouze pokud se veškeré vazby na právní řád
Spojeného království, jako je určený podnikový subjekt, příslušné soudy nebo
příslušný dozorový úřad, nahradí rovnocennými úlohami stanovenými pro
podnikové subjekty a příslušné úřady v rámci EU1213.
1.3

Kodexy chování a vydávání osvědčení
Podle čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 mohou být
osobní údaje předávány na základě kodexů chování schválených podle
článku 40 nařízení (EU) 2016/679 spolu se závaznými a vymahatelnými
závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi (dále jen „kodexy chování
pro účely předávání“).
Podle čl. 46 odst. 1 a odst. 2 písm. f) nařízení (EU) 2016/679 mohou být
osobní údaje předávány na základě schváleného vydávání osvědčení podle
článku 42 nařízení (EU) 2016/679 spolu se závaznými a vymahatelnými
závazky správce nebo zpracovatele ve třetí zemi.
Použití kodexů chování a vydávání osvědčení jako mechanismu předávání
údajů bude dále upřesněno v pokynech, které právě připravuje Evropský sbor
pro ochranu osobních údajů14.

11

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) brzy zveřejní informační sdělení o tom, jak v praxi
konkrétně přistupovat k závazným podnikovým pravidlům schváleným Úřadem komisaře pro
informace Spojeného království.
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Pokud jde o určení příslušného dozorového úřadu v Evropském hospodářském prostoru, který má
působit jako úřad odpovědný za závazná podniková pravidla, viz pracovní dokument č. 263 rev. 01
pracovní skupiny zřízené podle článku 29, kterým se stanoví postup spolupráce pro účely schvalování
závazných podnikových pravidel pro správce a zpracovatele podle nařízení (EU) 2016/679. Dokument
byl schválen Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.
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Další podrobnosti, včetně postupu, který bude třeba dodržet, budou uvedeny v chystaných stručných
informacích Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
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Zúčastněným stranám se dává na vědomí, že pokud byly:
— kodexy chování schválené příslušným dozorovým úřadem Spojeného království nebo
— vydávání osvědčení schválené subjekty pro vydávání osvědčení, které akreditoval dozorový úřad
Spojeného království nebo akreditační orgán Spojeného království,
k dispozici před koncem přechodného období, po skončení přechodného období již neposkytují
vhodné záruky.

3

2.

VÝJIMKY
Článek 49 nařízení (EU) 2016/679 stanoví, že jestliže neexistuje rozhodnutí Komise
o odpovídající ochraně ani vhodné záruky ve smyslu článku 46, může se předání
nebo soubor předání údajů uskutečnit na základě tzv. „výjimek“, které předání
údajů umožňují ve specifických případech, například na základě souhlasu, pro
splnění smlouvy, pro výkon právních nároků nebo z důležitých důvodů veřejného
zájmu15.

B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ
V čl. 71 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že osobní údaje subjektů údajů
nacházejících se mimo Spojené království, jestliže tyto údaje byly
—

předány Spojenému království či jinak zpracovány ve Spojeném království před
koncem přechodného období nebo

—

předány Spojenému království či jinak zpracovány ve Spojeném království po
skončení přechodného období na základě dohody o vystoupení,

se ve Spojeném království nadále zpracovávají v souladu s nařízením (EU) 2016/679 i po
skončení přechodného období16.
Tím je zajištěna trvalá ochrana osobních údajů subjektů údajů, jejichž osobní údaje byly
Spojenému království předány v době, kdy Spojené království bylo členským státem, a
během přechodného období. Zároveň je zajištěna trvalá ochrana osobních údajů subjektů
údajů nacházejících se mimo Spojené království, které jsou ve Spojeném království
zpracovávány po skončení přechodného období na základě dohody o vystoupení.
Obecné informace o právních předpisech Unie týkajících se ochrany osobních údajů
naleznete na internetových stránkách Komise věnovaných právním předpisům EU v
oblasti
ochrany osobních
údajů
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-protection-eu_cs). Obsah těchto stránek bude v případě potřeby dále
aktualizován.

Evropská komise
Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
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Viz také pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů č. 2/2018 ze dne 25. května 2018.

16

Pokud by však Komise přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně v tom smyslu, že Spojené království
poskytuje odpovídající ochranu údajů podle čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679, nařízení (EU)
2016/679 se již nepoužije (viz čl. 71 odst. 2 dohody o vystoupení). V případě, že toto rozhodnutí o
odpovídající ochraně následně přestane být použitelné (například v důsledku zrušení rozhodnutí o
odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2016/679 nebo zrušení soudem), použije se
čl. 71 odst. 3 dohody o vystoupení.
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