EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE SPRAVODLIVOSŤ A SPOTREBITEĽOV

V Bruseli 6. júla 2020
REV1 – nahrádza oznámenie
z 9. januára 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRAVIDLÁ EÚ V OBLASTI OCHRANY ÚDAJOV

Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 vystúpilo z Európskej únie a stalo sa „treťou
krajinou“1. V dohode o vystúpení2 sa stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí
31. decembra 20203. Do uvedeného dátumu sa právo Únie v celom svojom rozsahu
uplatňuje na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve4.
EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom
partnerstve, ktorou sa ustanoví najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa
takáto dohoda uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom
prípade by takáto dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na
trh veľmi odlišný od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu 5, v colnej únii EÚ
a v oblasti DPH a spotrebných daní.
Takisto je jasné, že po skončení prechodného obdobia sa akýkoľvek prenos osobných
údajov do Spojeného kráľovstva okrem prenosu, ktorý sa riadi článkom 71 ods. 1 dohody
o vystúpení, nebude považovať za výmenu údajov v rámci Únie. Bude musieť spĺňať
príslušné pravidlá Únie uplatniteľné na prenosy osobných údajov do tretích krajín.
Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na
právny stav platný po skončení prechodného obdobia (časť A nižšie)6. V tomto oznámení
1

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

2

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu, Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7 (ďalej len „dohoda o vystúpení“).

3

Prechodné obdobie možno pred 1. júlom 2020 jedenkrát predĺžiť najviac o jeden alebo dva roky (článok 132 ods.
1 dohody o vystúpení). Vláda Spojeného kráľovstva takéto predĺženie zatiaľ vylučuje.

4

S výhradou určitých výnimiek stanovených v článku 127 dohody o vystúpení, ktoré nie sú relevantné v kontexte
tohto oznámenia.
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V dohode o voľnom obchode sa predovšetkým nestanovujú koncepty vnútorného trhu (v oblasti tovaru a služieb),
ako je vzájomné uznávanie, zásada krajiny pôvodu a harmonizácia. Dohodou o voľnom obchode sa neodstraňujú
ani colné formality a kontroly vrátane tých, ktoré sa týkajú pôvodu výrobkov a ich vstupov, ani zákazy
a obmedzenia dovozu a vývozu.

6

Upozorňujeme, že toto oznámenie sa týka len výmen patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2016/679.

sa tiež vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia
(časť B nižšie).
A. PRÁVNY

STAV PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA
ÚDAJOV DO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

– PRENOS

OSOBNÝCH

Po skončení prechodného obdobia predstavuje prenos údajov z EÚ do Spojeného
kráľovstva „prenos“ podľa kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679 (nariadenie GDPR)7.
Okrem možnosti „rozhodnutia o primeranosti“ sa v nariadení (EÚ) 2016/679 stanovuje
možnosť prenosov na základe „primeraných záruk“ (pozri oddiel 1 nižšie)
a „výnimiek“ (pozri oddiel 2 nižšie).
1.

PRIMERANÉ ZÁRUKY
1.1.

Štandardné doložky o ochrane údajov
Podľa článku 46 ods. 1 a ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679 sa osobné
údaje môžu prenášať na základe štandardných doložiek o ochrane údajov,
ktoré prijala Komisia.8

1.2.

Záväzné vnútropodnikové pravidlá
Podľa článku 46 ods. 1 a ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679 sa osobné
údaje môžu prenášať na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel.
Záväzné vnútropodnikové pravidlá musia byť schválené príslušným
dozorným orgánom členského štátu EÚ v súlade s príslušnými ustanoveniami
nariadenia (EÚ) 2016/6799. Záväzné vnútropodnikové pravidlá schválené odo
dňa uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/679, t. j. 25. mája 201810, platia
v celej EÚ.
Po skončení prechodného obdobia už záväzné vnútropodnikové pravidlá
schválené príslušným dozorným orgánom Spojeného kráľovstva od 25. mája
2018 neposkytujú primerané záruky, pokiaľ príslušný orgán niektorého
členského štátu EÚ nevydal pre tieto záväzné vnútropodnikové pravidlá nové
schválenie, ktorým sa potvrdzuje, že poskytujú primerané záruky na
medzinárodný prenos osobných údajov po skončení prechodného obdobia.11

7

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 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

Článok 47 nariadenia (EÚ) 2016/679.

10

Článok 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679.

11

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) čoskoro zverejní informačnú poznámku, ktorá bude
osobitne zameraná na to, ako v praxi riešiť záväzné vnútropodnikové pravidlá schválené Úradom
komisára pre informácie Spojeného kráľovstva.
2

Pokiaľ ide o záväzné vnútropodnikové pravidlá schválené pred 25. májom
2018 príslušným dozorným orgánom v Spojenom kráľovstve, po skončení
prechodného obdobia ich možno naďalej používať ako platný mechanizmus
na prenos podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, iba ak sa akékoľvek prepojenie na
právny poriadok Spojeného kráľovstva, ako je určená právnická osoba,
príslušné súdy alebo príslušný dozorný orgán, nahradí rovnocennými úlohami
právnických osôb a príslušných orgánov v rámci EÚ.12 13
1.3.

Kódexy správania a certifikácia
Podľa článku 46 ods. 1 a ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 možno
osobné údaje prenášať na základe kódexov správania schválených podľa
článku 40 nariadenia (EÚ) 2016/679 spolu so záväznými a vymáhateľnými
záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine (ďalej len
„kódexy správania pri prenose“).
Podľa článku 46 ods. 1 a ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2016/679 možno
osobné údaje prenášať na základe schválenej certifikácie podľa článku 42
nariadenia (EÚ) 2016/679 spolu so záväzným a vymáhateľným záväzkom
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine.
Využívanie kódexov správania a certifikácie ako mechanizmu na prenos bude
podrobnejšie objasnené v usmerneniach, ktoré pripravuje Európsky výbor pre
ochranu údajov.14

2.

VÝNIMKY
Podľa článku 49 nariadenia (EÚ) 2016/679 ak neexistuje rozhodnutie Komisie
o primeranosti alebo ak neexistujú primerané záruky podľa článku 46, prenos alebo
súbor prenosov osobných údajov sa môže uskutočniť na základe tzv. výnimiek,
ktoré umožňujú prenosy v osobitných prípadoch, ako napríklad na základe súhlasu,

12

Pokiaľ ide o identifikáciu príslušného dozorného orgánu v Európskom hospodárskom priestore, ktorý
koná ako vedúci orgán v súvislosti so záväznými vnútropodnikovými pravidlami, pozri pracovný
dokument 263 rev.01 pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, v ktorom sa ustanovuje postup
spolupráce pri schvaľovaní záväzných vnútropodnikových pravidiel pre prevádzkovateľov
a sprostredkovateľov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Dokument schválil Európsky výbor pre
ochranu údajov.
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Pripravovaná informačná poznámka EDPB bude obsahovať podrobnejšie informácie vrátane postupu,
ktorý sa má dodržiavať.
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V prípade ich sprístupnenia pred skončením prechodného obdobia sa zainteresovaným stranám
oznamuje, že:
-

kódexy správania schválené príslušným dozorným orgánom Spojeného kráľovstva ani

-

certifikácia schválená certifikačnými subjektmi akreditovanými dozorným orgánom Spojeného
kráľovstva alebo akreditačnými orgánmi Spojeného kráľovstva

po skončení prechodného obdobia už nebudú poskytovať primerané záruky.

3

na plnenie zmluvy, uplatnenie právnych nárokov alebo zo závažných dôvodov
verejného záujmu.15
B. PRÍSLUŠNÉ USTANOVENIA DOHODY O VYSTÚPENÍ TÝKAJÚCE SA ODLÚČENIA
V článku 71 ods. 1 dohody o vystúpení sa stanovuje, že osobné údaje dotknutých osôb
mimo Spojeného kráľovstva, za predpokladu, že tieto údaje:
–

boli prenesené do Spojeného kráľovstva alebo inak spracované v Spojenom
kráľovstve pred skončením prechodného obdobia alebo

–

boli prenesené do Spojeného kráľovstva alebo inak spracované v Spojenom
kráľovstve po skončení prechodného obdobia na základe dohody o vystúpení,

sa naďalej spracúvajú v Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia podľa
nariadenia (EÚ) 2016/679.16
Týmto sa zaisťuje pokračujúca ochrana osobných údajov dotknutých osôb, ktorých
osobné údaje boli prenesené do Spojeného kráľovstva, kým Spojené kráľovstvo bolo
členským štátom a počas prechodného obdobia. Zaisťuje sa tak aj takáto pokračujúca
ochrana osobných údajov dotknutých subjektov mimo Spojeného kráľovstva
spracúvaných v Spojenom kráľovstve na základe dohody o vystúpení po skončení
prechodného obdobia.
Všeobecné informácie o právnych predpisoch Únie v oblasti ochrany osobných údajov
možno nájsť na webovej stránke Komisie zameranej na pravidlá EÚ v oblasti ochrany
osobných údajov (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protectioneu_sk). Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie
informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov

15

Pozri aj usmernenia Európskeho výboru pre ochranu údajov č. 2/2018 z 25. mája 2018.
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Pokiaľ však Komisia prijme rozhodnutie o primeranosti, že Spojené kráľovstvo ponúka primeranú
úroveň ochrany údajov podľa článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/679, nariadenie (EÚ) 2016/679
sa prestane uplatňovať (pozri článok 71 ods. 2 dohody o vystúpení). V prípade, že následne takéto
rozhodnutie o primeranosti prestane platiť [napríklad v prípade zrušenia rozhodnutia o primeranosti
podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo jeho vyhlásenia súdom za neplatné], uplatňuje
sa článok 71 ods. 3 dohody o vystúpení.
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