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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM DATABESKYTTELSE

Den 1. februar 2020 udtrådte Det Forenede Kongerige af Den Europæiske Union og har
nu status af "tredjeland"1. Udtrædelsesaftalen2 fastsætter en overgangsperiode, der slutter
den 31. december 20203. Indtil da finder EU-retten fuldt ud anvendelse på og i Det
Forenede Kongerige4.
I overgangsperioden fører Unionen og Det Forenede Kongerige forhandlinger om et nyt
partnerskab, der navnlig skal omfatte et frihandelsområde. Det er dog ikke sikkert, at en
sådan aftale vil blive indgået og træde i kraft ved overgangsperiodens udløb. Under alle
omstændigheder vil en sådan aftale skabe et indbyrdes forhold, som for så vidt angår
vilkårene for markedsadgang vil adskille sig væsentligt fra Det Forenede Kongeriges
deltagelse i det indre marked,5 Unionens toldunion og i moms- og punktafgiftsområdet.
Det er også klart, at enhver overførsel af personoplysninger til Det Forenede Kongerige
efter overgangsperiodens udløb - bortset fra de i udtrædelsesaftalens artikel 71, stk. 1,
omhandlede - ikke vil blive behandlet som udveksling af oplysninger inden for Unionen.
Sådanne overførsler skal overholde de relevante EU-regler for overførsel af
personoplysninger til tredjelande.

1

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af EU.

2

Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Atomenergifællesskab, ("udtrædelsesaftalen" EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

3

Overgangsperioden kan inden den 1. juli 2020 forlænges én gang med op til et eller to år (udtrædelsesaftalens
artikel 132, stk. 1). Den britiske regering har hidtil udelukket en sådan forlængelse.

4

Jf. dog visse undtagelser i udtrædelsesaftalens artikel 127, hvoraf ingen er relevante i forbindelse med denne
meddelelse.

5

Navnlig indeholder en frihandelsaftale ikke indre marked-begreber såsom (på området varer og tjenesteydelser)
gensidig anerkendelse, "oprindelseslandsprincippet" og harmonisering. En frihandelsaftale fjerner heller ikke
toldformaliteter og -kontroller, herunder dem, der vedrører oprindelsen af varer og de råvarer, de er fremstillet af,
samt forbud og restriktioner vedrørende import og eksport.

Derfor gøres alle interessenter, navnlig de økonomiske aktører, opmærksom på den
retsstilling, der er gældende efter overgangsperiodens udløb (del A nedenfor) 6. I denne
meddelelse gøres der også rede for visse relevante udtrædelsesbestemmelser i
udtrædelsesaftalen (del B nedenfor).
A. RETSTILSTANDEN

EFTER
OVERGANGSPERIODENS
UDLØB
AF PERSONOPLYSNINGER TIL DET FORENEDE KONGERIGE

-

OVERFØRSEL

Efter overgangsperiodens udløb er overførsel af oplysninger fra EU til Det Forenede
Kongerige en "overførsel" som omhandlet i kapitel V i forordning (EU) 2016/679
(GDPR)7. Ud over muligheden for at træffe en ”afgørelse om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet” giver forordning (EU) 2016/679 mulighed for overførsler på
grundlag af "fornødne garantier" (jf. nedenfor, afsnit 1) og "undtagelser" (jf. nedenfor,
afsnit 2).
1.

FORNØDNE GARANTIER
1.1.

Standardbestemmelser om databeskyttelse
Det fremgår af artikel 46, stk. 1, og stk. 2, litra c), i forordning (EU)
2016/679, at personoplysninger kan overføres på grundlag af
standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af Kommissionen8.

1.2.

Bindende virksomhedsregler
Det fremgår af artikel 46, stk. 1, og stk. 2, litra b), i forordning (EU)
2016/679, at personoplysninger kan overføres på grundlag af bindende
virksomhedsregler.
Bindende virksomhedsregler kræver godkendelse fra den kompetente
tilsynsmyndighed i en EU-medlemsstat i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser i forordning (EU) 2016/6799. Bindende virksomhedsregler, der
er godkendt siden anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/679, dvs. den
25. maj 201810, er gyldige i hele EU.
Bindende virksomhedsregler, der er godkendt af Det Forenede Kongeriges
kompetente tilsynsmyndighed siden den 25. maj 2018, giver ikke længere de
fornødne garantier efter overgangsperiodens udløb, medmindre disse regler er

6

Bemærk, at denne meddelelse kun vedrører udveksling af oplysninger, der falder ind under
anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/679.

7

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om (EUT L 119 af 4.5.2016,
s. 1).

8

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en

9

Artikel 47 i forordning (EU) 2016/679.

10

Artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679.
2

genstand for en ny godkendelse fra en EU-medlemsstats kompetente
myndighed, der bekræfter, at de giver de fornødne garantier for international
videregivelse af personoplysninger efter overgangsperiodens udløb11.
For så vidt angår bindende virksomhedsregler, der blev godkendt før den 25.
maj 2018 af den kompetente tilsynsmyndighed i Det Forenede Kongerige, kan
de fortsat anvendes som en gyldig overførselsmekanisme i henhold til
forordning (EU) 2016/679 efter overgangsperiodens udløb, men kun såfremt
enhver forbindelse til Det Forenede Kongeriges retssystem, såsom den
udpegede virksomhed, de kompetente domstole eller den kompetente
tilsynsmyndighed, erstattes af tilsvarende funktioner for virksomheder og
kompetente myndigheder i EU12.13
1.3.

Adfærdskodekser og certificering
Det fremgår af artikel 46, stk. 1, og stk. 2, litra e), i forordning (EU)
2016/679, at personoplysninger kan videregives på grundlag af
adfærdskodekser, der er godkendt i medfør af artikel 40 i forordning (EU)
2016/679, sammen med bindende tilsagn, som kan håndhæves, fra den
dataansvarlige eller databehandleren i tredjelandet (i det følgende benævnt
"videregivelsesadfærdskodekser").
Det fremgår af artikel 46, stk. 1, og stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2016/679,
at personoplysninger kan overføres på grundlag af en godkendt certificering i
medfør af artikel 42 sammen med bindende tilsagn, som kan håndhæves, fra
den dataansvarlige eller databehandleren i tredjelandet.
Anvendelsen af adfærdskodekser og certificering som overførselsmekanisme
vil blive yderligere præciseret i de retningslinjer, der er under udarbejdelse af
Det Europæiske Databeskyttelsesråd14.

11

Det Europæiske Databeskyttelsesråd vil snart offentliggøre en orienterende note, der specifikt
omhandler, hvordan de bindende virksomhedsregler, der er godkendt af Det Forenede Kongeriges
informationskontor, skal behandles i praksis.

12

Med hensyn til identifikation af den kompetente tilsynsmyndighed i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, der skal fungere som organ for bindende virksomhedsregler, se arbejdsdokument
263, rev. 01 fra artikel 29-gruppen om en samarbejdsprocedure for godkendelse af bindende
virksomhedsregler for dataansvarlige og databehandlere i henhold til forordning (EU) 2016/679.
Dokumentet er godkendt af Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
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Yderligere oplysninger, herunder om den procedure, der skal følges, vil blive medtaget i den
kommende orienterende note fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

14

I tilfælde af at der foreligger adfærdskodekser og certificeringsmekanismer inden overgangsperiodens
udløb, informeres interessenterne om, at
-

adfærdskodekser, der er godkendt af Det Forenede Kongeriges kompetente tilsynsmyndighed,
eller

-

certificering, som er godkendt af certificeringsorganer, der er akkrediteret af Det Forenede
Kongeriges tilsynsmyndighed eller af akkrediteringsorganer i Det Forenede Kongerige,

ikke længere giver de fornødne garantier efter overgangsperiodens udløb.

3

2.

UNDTAGELSER
Det fremgår af artikel 49 i forordning (EU) nr. 2016/679, at i mangel af en
kommissionsafgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet eller fornødne
garantier som omhandlet i artikel 46 kan en overførsel eller flere overførsler finde
sted på grundlag af såkaldte “undtagelser”, der tillader overførsel i særlige tilfælde,
f.eks. på grundlag af et samtykke, til brug for opfyldelse af en kontrakt, for at
retskrav kan gøres gældende eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser15.

B. RELEVANTE UDTRÆDELSESBESTEMMELSER I UDTRÆDELSESAFTALEN
I udtrædelsesaftalens artikel 71, stk. 1, er det fastsat, at personoplysninger om
registrerede uden for Det Forenede Kongerige fortsat bliver behandlet i Det Forenede
Kongerige, forudsat at personoplysningerne:
-

overføres til Det Forenede Kongerige eller på anden måde behandles i Det
Forenede Kongerige inden overgangsperiodens udløb eller

-

overføres til Det Forenede Kongerige eller på anden måde behandles i Det
Forenede Kongerige efter overgangsperiodens udløb på grundlag af
udtrædelsesaftalen

i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 efter overgangsperiodens udløb16.
Dette sikrer fortsat beskyttelse af personoplysninger om registrerede, hvis
personoplysninger blev videregivet til Det Forenede Kongerige, mens Det Forenede
Kongerige var en medlemsstat og i overgangsperioden. Det samme gælder, for så vidt
angår fortsat beskyttelse af personoplysninger om registrerede uden for Det Forenede
Kongerige, der behandles i Det Forenede Kongerige på grundlag af udtrædelsesaftalen
efter overgangsperiodens udløb.
Kommissionens websted om EU's regler om beskyttelse af personoplysninger
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en)
indeholder generelle oplysninger om EU-lovgivningen om beskyttelse af
personoplysninger. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
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Se også Det Europæiske Databeskyttelsesråds retningslinjer 2/2018 af 25. maj 2018.
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Hvis Kommissionen imidlertid vedtager en afgørelse om, at Det Forenede Kongerige yder et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til artikel 45, stk. 3, i forordning (EU) 2016/679, ophører
forordning (EU) 2016/679 med at finde anvendelse (jf. udtrædelsesaftalens artikel 71, stk. 2). Hvis en
sådan afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet efterfølgende ophører med at være
gældende (f.eks. såfremt afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet ophæves i henhold
til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2016/679, eller Domstolen annullerer afgørelsen), finder
udtrædelsesaftalens artikel 71, stk. 3, anvendelse.
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