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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA TIETOSUOJAA
KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, kaikkia asianomaisia henkilötietoja käsitteleviä tahoja
muistutetaan oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon, kun Yhdistyneestä
kuningaskunnasta tulee kolmas maa.4
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, sovelletaan
eroamispäivästä alkaen henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevia EU:n
sääntöjä. Tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella EU:sta
henkilötietoja vievä voi viedä henkilötietoja vapaasti ilman että sen on toteutettava muita
suojatoimia tai täytettävä lisäedellytyksiä , ja myös EU:n tietosuojasäännöt (sekä
direktiivissä 95/46/EY että uudessa yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679, jota
sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen) sallivat siirron, jos rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä on toteuttanut ”asianmukaiset suojatoimet”. Kyseisiä
suojatoimia voivat olla seuraavat:
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Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.
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Komissio on julkaissut kannanoton keskeisistä periaatteista, jotka koskevat niihin henkilötietoihin,
joita on käsitelty Yhdistyneen kuningaskunnan ollessa jäsenvaltio, sovellettavien EU:n suojatoimien
jatkamista:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protectioninformation-obtained-or-processed-withdrawal-date_en.






Tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet: komissio on hyväksynyt kolme
sopimuslausekkeiden sarjaa, jotka ovat saatavilla komission verkkosivustolla5;
Yritystä koskevat sitovat säännöt: toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen
hyväksymät oikeudellisesti sitovat tietosuojasäännöt, joita sovelletaan
yritysryhmän sisällä;
Hyväksytyt käytännesäännöt yhdessä kolmannen maan rekisterinpitäjän tai
henkilötietojen käsittelijän sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten
kanssa;
Hyväksytyt sertifiointimekanismit yhdessä kolmannen maan rekisterinpitäjän tai
henkilötietojen käsittelijän sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten
kanssa.

Jos tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty tai asianmukaisia
suojatoimia ei ole toteutettu, siirto tai siirtojen sarja voidaan toteuttaa niin sanottujen
poikkeusten perusteella: niillä sallitaan siirrot erityistapauksissa, kuten suostumuksen
perusteella, sopimuksen täytäntöön panemiseksi, oikeusvaateiden esittämiseksi tai
tärkeiden yleistä etua koskevien syiden vuoksi.
Nämä välineet ovat jäsenvaltioiden toimijoiden tiedossa, sillä niitä käytetään jo nyt
henkilötietojen siirtoihin EU:n ulkopuolisiin maihin.
Yleinen tietosuoja-asetus on yksinkertaistanut näiden välineiden käyttöä vähentämällä
hallinnollista rasitetta verrattuna direktiiviin 95/46/EY. Siirrot, jotka perustuvat
hyväksyttyihin tietosuojaa koskeviin vakiolausekkeisiin tai yritystä koskeviin sitoviin
sääntöihin, eivät edellytä erityistä valvontaviranomaisen antamaa lupaa. Yleisessä
tietosuoja-asetuksessa on lisäksi lisäedellytyksin otettu henkilötietojen siirron uusina
välineinä käyttöön käytännesäännöt ja sertifiointimekanismit.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja. Siltä osin kuin on kyse yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta
ja erityisesti uusista välineistä kolmansiin maihin tehtäviä siirtoja varten (esimerkiksi
hyväksytyt käytännesäännöt ja hyväksytyt sertifiointimekanismit, joihin sisältyy niiden
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden, jotka vastaanottavat tiedot
kolmannessa maassa, sitovia sitoumuksia), komissio (oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto) toimii yhteistyössä asianomaisten osapuolten ja tietosuojaviranomaisten
kanssa hyödyntääkseen parhaalla mahdollisella tavalla näitä uusia välineitä. Komissio on
lisäksi perustanut tästä aiheesta käytäviä keskusteluja varten ryhmän, joka koostuu
teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan ja tiedemaailman sidosryhmien edustajista.
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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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