ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“

Брюксел, 9 януари 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ СЪЮЗА И ПРАВИЛАТА НА ЕС В
ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне1 не бъде
определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще
престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч.
централноевропейско време на 30 март 2019 г., („датата на оттегляне“).2 Тогава
Обединеното кралство ще стане „трета държава“.3
С оглед на значителната несигурност, по-специално по отношение на
съдържанието на евентуалното споразумение за оттегляне, на всички
заинтересовани страни, обработващи лични данни, се напомнят правните
последици, които ще трябва да се имат предвид, когато Обединеното кралство
стане трета държава.4
При зачитане на евентуалните преходни договорености, които може да се
съдържат в евентуално споразумение за оттегляне, считано от датата на оттегляне
ще се прилагат правилата на Съюза за предаването на лични данни на трети
държави. Извън случаите, при които има „решение относно адекватното ниво на
защита“, позволяващо свободно движение на лични данни от Съюза без да се
налага износителят на данни от Съюза да предоставя допълнителни гаранции или
да изпълнява допълнителни условия, правилата на Съюза относно защитата на
данните (както съгласно действащата Директива 95/46/ЕО, така и съгласно новия
Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), наричан
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Понастоящем с Обединеното кралство се водят преговори за сключване на споразумение за
оттегляне.
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Освен това съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Европейският съвет
в съгласие с Обединеното кралство може да реши с единодушие, че Договорите ще престанат
да се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Що се отнася до продължаване на прилагането на гаранциите на ЕС по отношение на личните
данни, обработени по времето, когато Обединеното кралство е било държава членка, Комисията
е публикувала документ, съдържащ основните принципи, на следния уеб адрес:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en.

по-долу „ОРЗД“, който ще се прилага от 25 май 2018 г.) допускат предаване на
лични данни, ако администраторът или обработващият личните данни е предвидил
„достатъчни гаранции“. Тези гаранции могат да бъдат предвидени посредством:





стандартни клаузи за защита на данните: Комисията е приела три набора
типови клаузи, които са достъпни на уебсайта на Комисията5;
задължителни фирмени правила: правно обвързващи правила за защита
на данните, одобрени от компетентния орган по защита на данните, които се
прилагат в рамките на дадена корпоративна група;
одобрени кодекси за поведение, заедно със задължителни и изпълними
ангажименти на администратора или обработващия лични данни в третата
държава;
одобрени механизми за сертифициране, заедно със задължителни и
изпълними ангажименти на администратора или обработващия лични данни
в третата държава.

При липсата на „решение относно адекватното ниво на защита“ или на „подходящи
гаранции“ е възможно извършване на предаване или на съвкупност от предавания
на лични данни въз основа на т.нар. „дерогации“: те позволяват предаване в
особени случаи, например когато то се извършва въз основа на предоставено
съгласие, за изпълнението на договор, за упражняване на правни претенции или
поради важни причини от обществен интерес.
Тези инструменти са добре известни на стопанските субекти в държавите членки,
тъй като вече се използват за предаването на лични данни към трети държави.
ОРЗД опрости използването на тези инструменти като намали бюрократичната
тежест в сравнение с действащата Директива 95/46/ЕО. Предаването въз основа на
одобрени стандартни клаузи за защита на данните или на задължителни фирмени
правила вече няма да подлежи на допълнително, специално разрешение от
надзорен орган. Освен с това, предвиждайки допълнителни условия, ОРЗД въведе
кодексите за поведение и механизмите за сертифициране като нови инструменти за
предаване на лични данни.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само Съюза и националните
органи, но и частноправните субекти. Що се отнася до прилагането на ОРЗД, и поспециално на новите инструменти за предаване на данни на трети държави (напр.
одобрени кодекси за поведение и одобрени механизми за сертифициране, водещи
до задължително поемане на ангажименти от страна на администраторите и
обработващите лични данни, получаващи данните в третата държава), Комисията
(ГД „Правосъдие и потребители“) работи със заинтересованите страни и органите
по защита на данните с цел извличане на максимална полза от тези нови
инструменти. Наред с това Комисията създаде група на заинтересованите страни,
съставена от представители на промишлеността, гражданското общество и
академичните среди, в рамките на която тази тема ще бъде обсъждана.
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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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