EURÓPAI BIZOTTSÁG
JOGÉRVÉNYESÜLÉSI ÉS FOGYASZTÓPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG

Brüsszel, 2018. január 9.

KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS AZ ADATVÉDELEM TERÜLETÉRE
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”)1 kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás2 eltérő időpontot határoz meg. Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel a személyes adatokat kezelő valamennyi érdekeltet
emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni
akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá4 válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően a kilépés időpontjától kezdődően a személyes adatok harmadik
országokba történő továbbítására vonatkozó uniós szabályok alkalmazandók. A
„megfelelőségi határozattól” eltekintve, amely lehetővé teszi az EU-ból származó
személyes adatok szabad áramlását anélkül, hogy az uniós adatátadónak bármely további
biztosítékot kellene végrehajtania vagy további feltételeknek kellene megfelelnie, az
uniós adatvédelmi szabályok (a 95/46/EK irányelv és az új (EU) 2016/679 általános
adatvédelmi rendelet alapján is – amely 2018. május 25-től alkalmazandó) akkor teszik
lehetővé a továbbítást, ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó „megfelelő biztosítékokat”
nyújtott. E biztosítékok az alábbiak révén nyújthatók:
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.

3

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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A Egyesült Királyság uniós tagsága idején kezelt személyes adatokra vonatkozó uniós biztosítékok
folyamatos alkalmazása tekintetében a Bizottság a lényeges alapelveket tartalmazó
munkadokumentumot
tett
közzé
a
következő
internetcímen:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en.






Általános adatvédelmi rendelkezések: a Bizottság három rendelkezésmintát
fogadott el, amelyek elérhetőek a Bizottság weboldalán5;
Kötelező erejű vállalati szabályok: az illetékes adatvédelmi hatóság által
jóváhagyott, jogilag kötelező adatvédelmi szabályok, amelyek egy
vállalatcsoporton belül alkalmazandók;
Jóváhagyott magatartási kódex, a harmadik országbeli adatkezelő és
adatfeldolgozó kötelező és érvényesíthető kötelezettségvállalásaival együtt;
Jóváhagyott tanúsítási mechanizmus, a harmadik országbeli adatkezelő és
adatfeldolgozó kötelező és érvényesíthető kötelezettségvállalásaival együtt.

„Megfelelőségi határozat” vagy „megfelelő biztosítékok” hiányában továbbításra vagy
továbbításokra úgynevezett „eltérések” alapján kerülhet sor: ezek különleges esetekben
tesznek lehetővé továbbításokat, például hozzájárulás alapján, szerződésteljesítés
érdekében, jogos igény érvényesítése céljából vagy fontos közérdekből.
A tagállami üzleti szereplők jól ismerik ezeket az eszközöket, mivel már jelenleg is
használják azokat a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához.
Az általános adatvédelmi rendelet egyszerűsítette ezeknek az eszközöknek a használatát
azáltal, hogy csökkentette a bürokráciát a 95/46/EK irányelvhez képest. A jóváhagyott
általános adatvédelmi rendelkezéseken vagy kötelező erejű vállalati szabályokon alapuló
továbbításhoz nem lesz szükség a felügyeleti hatóság további, egyedi engedélyére.
Ezenfelül az általános adatvédelmi rendelet – további feltételek meghatározása mellett –
magatartási kódexeket és tanúsítási mechanizmusokat vezetett be a személyes adatok
továbbításának új eszközeiként.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem az a
magánfeleket is érinti. Az általános adatvédelmi rendelet, és különösen a harmadik
országokba való továbbításokra szolgáló új eszközök (pl. a jóváhagyott magatartási
kódexek és jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok, amelyek a harmadik országban az
adatokat
átvevő
adatkezelők
és
adatfeldolgozók
jogilag
kötelező
kötelezettségvállalásaival járnak) tekintetében, a Bizottság (DG JUST) együttműködik az
érdekelt felekkel és az adatvédelmi hatóságokkal az említett új eszközök optimális
kihasználása érdekében. Emellett a Bizottság az ágazat, a civil társadalom és a
tudományos szféra képviselőiből álló érdekképviseleti csoportot hozott létre, amely
megvitatja majd ezt a témakört.
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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
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