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

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, és „harmadik
ország” lett1. A kilépésről rendelkező megállapodás2 2020. december 31-ig tartó átmeneti
időszakot ír elő3. Eddig az időpontig az uniós jog teljes egészében alkalmazandó az
Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban4.
Az EU és az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt tárgyalásokat fog folytatni egy
új partnerségre irányuló, szabadkereskedelmi övezetet létrehozó megállapodásról. Nem
biztos azonban, hogy az átmeneti időszak végéig létrejön és hatályba lép egy ilyen
megállapodás. Mindenesetre egy ilyen megállapodás a piacra jutás feltételei tekintetében
nagyon eltérő viszonyt teremtene, mint amelynek keretében az Egyesült Királyság a
belső piacon5, az EU vámuniójában, valamint a héa (hozzáadottérték-adó) és a jövedéki
adó területén részt vesz.
Az is egyértelmű, hogy az átmeneti időszak lejárta után a kilépésről rendelkező
megállapodás 71. cikkének (1) bekezdésében szabályozott személyes adatoktól eltérő
személyes adatoknak az Egyesült Királyságba történő továbbítása nem minősül az Unión
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai
Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) („a kilépésről rendelkező
megállapodás”).
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Az átmeneti időszak – 2020. július 1-je előtt – egy alkalommal, legfeljebb 1 vagy 2 évvel meghosszabbítható (a
kilépésről rendelkező megállapodás 132. cikkének (1) bekezdése). Az Egyesült Királyság kormánya mindeddig
kizárta a meghosszabbítást.
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A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek egyike sem
releváns e közlemény szempontjából.
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Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a
szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A
szabadkereskedelmi megállapodás emellett nem szüntet meg – többek között az áruk származására és
alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokat és vámellenőrzéseket, és nem töröl el behozatali és kiviteli tilalmakat
és korlátozásokat.

belüli adatmegosztásnak. Az adattovábbításnak a személyes adatok harmadik országokba
történő továbbítására vonatkozó uniós szabályokkal összhangban kell történnie.
Ezért valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági szereplőket emlékeztetjük az
átmeneti időszak lejárta után irányadó jogi helyzetre (lásd alább az A. részt)6. Ez a
közlemény a kilépésről rendelkező megállapodásnak a kilépéssel kapcsolatos egyes
releváns rendelkezéseit (lásd alább a B. részt) is kifejti.
A. AZ

ÁTMENETI IDŐSZAK LEJÁRTA UTÁNI JOGI HELYZET
TOVÁBBÍTÁSA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBA

–A

SZEMÉLYES ADATOK

Az átmeneti időszak lejárta után az EU-ból az Egyesült Királyságba történő
adattovábbítás az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet)7 V. fejezete
szerinti „továbbításnak” minősül. A „megfelelőségi határozat” lehetősége mellett az (EU)
2016/679 rendelet lehetővé teszi az adattovábbítást „megfelelő garanciák” (lásd alább az
1. szakaszt) és „eltérések” (lásd alább a 2. szakaszt) alapján is.
1.

MEGFELELŐ GARANCIÁK
1.1.

Általános adatvédelmi kikötések
Az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikke (1) bekezdésének és 46. cikke (2)
bekezdése c) pontjának megfelelően a személyes adatok a Bizottság által
elfogadott általános adatvédelmi kikötések8 alapján továbbíthatók.

1.2.

Kötelező erejű vállalati szabályok
Az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikkének (1) bekezdése és 46. cikke (2)
bekezdésének b) pontja szerint a személyes adatok kötelező erejű vállalati
szabályok alapján továbbíthatók.
A kötelező érvényű vállalati szabályok az (EU) 2016/679 rendelet vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban valamely uniós tagállam illetékes felügyeleti
hatóságának jóváhagyását igénylik9. Az (EU) 2016/679 rendelet
alkalmazásának kezdőnapja, azaz 2018. május 25.10 óta jóváhagyott kötelező
erejű vállalati szabályok az EU egész területén érvényesek.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a közlemény csak az (EU) 2016/679 rendelet hatálya alá tartozó adatcseréket
érinti.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
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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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Az (EU) 2016/679 rendelet 47. cikke.
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Az (EU) 2016/679 rendelet 99. cikkének (2) bekezdése.
2

Az Egyesült Királyság illetékes felügyeleti hatósága által 2018. május 25. óta
jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok az átmeneti időszak lejárta után
már nem nyújtanak megfelelő garanciákat, kivéve, ha ezeket a kötelező erejű
vállalati szabályokat egy uniós tagállam illetékes hatósága újból jóváhagyja,
megerősítve, hogy az átmeneti időszak lejárta után megfelelő garanciákat
nyújtanak a személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozóan11.
Ami az Egyesült Királyság illetékes felügyeleti hatósága által 2018. május 25.
előtt jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat illeti, azok az átmeneti
időszak lejárta után már csak abban az esetben használhatók az (EU)
2016/679 rendelet szerinti érvényes adattovábbítási mechanizmusként, ha az
Egyesült Királyság jogrendjével való bármilyen – például a kijelölt
vállalathoz, az illetékes bíróságokhoz vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz
fűződő – kapcsolatot az említett szervekkel egyenértékű szerepet betöltő, EUn belüli vállalatokkal és illetékes hatóságokkal12 létesített kapcsolat váltja
fel13.
1.3.

Magatartási kódexek és tanúsítás
Az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének e)
pontja szerint a személyes adatok továbbíthatók az (EU) 2016/679 rendelet
40. cikke szerint jóváhagyott magatartási kódexek alapján, a harmadik
országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és
kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt (a továbbiakban: az
adattovábbításra vonatkozó magatartási kódexek).
Az (EU) 2016/679 rendelet 46. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének f)
pontja értelmében a személyes adatok az (EU) 2016/679 rendelet 42. cikke
szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmus alapján továbbíthatók, a
harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező
erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt.
Az Európai Adatvédelmi Testület most készülő iránymutatása14 tovább
pontosítja majd, hogy a magatartási kódexek és jóváhagyott tanúsítási
mechanizmusok miként alkalmazhatók adattovábbítási mechanizmusként.
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Az Európai Adatvédelmi Testület hamarosan közzétesz egy tájékoztató feljegyzést, amely kifejezetten
az Egyesült Királyság Információs Biztosának Hivatala által jóváhagyott kötelező erejű vállalati
szabályok gyakorlati kezeléséről szól.
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Az Európai Gazdasági Térség azon illetékes felügyeleti hatóságának meghatározása tekintetében,
amely a kötelező erejű vállalati szabályok tekintetében vezető szerepet tölt be, lásd a 29. cikk alapján
létrehozott munkacsoport 263 rev.01 sz. munkadokumentumát, amely együttműködési eljárást határoz
meg az adatkezelőkre és -feldolgozókra vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok (EU) 2016/679
rendelet szerinti jóváhagyására. A dokumentumot az Európai Adatvédelmi Testület jóváhagyta.
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Erre vonatkozóan az Európai Adatvédelmi Testület hamarosan közzéteendő tájékoztató feljegyzése
további részleteket – ideértve a követendő eljárást is – tartalmaz majd.
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Amennyiben ezek az átmeneti időszak lejárta előtt rendelkezésre állnak, az érdekelt feleket
tájékoztatjuk arról, hogy:
-

az Egyesült Királyság illetékes felügyeleti hatósága által jóváhagyott magatartási kódexek vagy
3

2.

ELTÉRÉSEK
Az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerint a Bizottság megfelelőségi
határozatának, illetve a 46. cikk szerinti megfelelő garanciáknak a hiányában a
személyes adatok továbbítására vagy többszöri továbbítására úgynevezett
„eltérések” alapján kerülhet sor, amelyek meghatározott esetekben – például
hozzájárulás alapján, szerződés teljesítése érdekében, jogi igények érvényesítése
céljából vagy fontos közérdekből – lehetővé teszik az adattovábbítást15.
KILÉPÉSRŐL RENDELKEZŐ MEGÁLLAPODÁSNAK A KILÉPÉSSEL KAPCSOLATOS
RELEVÁNS RENDELKEZÉSEI

B. A

A kilépésről rendelkező megállapodás 71. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
az érintettek személyes adatainak az Egyesült Királyságon kívül történő kezelése
tekintetében, feltéve, hogy a személyes adatokat:
–

az átmeneti időszak lejárta előtt továbbították az Egyesült Királyságba vagy ott
más módon kezelték; vagy

–

az átmeneti időszak lejárta után a kilépésről rendelkező megállapodás
rendelkezései alapján továbbították az Egyesült Királyságba vagy ott más módon
kezelték;

az átmeneti időszak lejárta után továbbra is az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó az
Egyesült Királyságban16.
Ez biztosítja azon érintettek személyes adatainak folyamatos védelmét, akiknek
személyes adatait az Egyesült Királyság uniós tagsága és az átmeneti időszak alatt
továbbították az Egyesült Királyságba. Biztosítja továbbá az érintettek azon személyes
adatainak védelmét az Egyesült Királyságon kívül, amelyeket az átmeneti időszak lejárta
után a kilépésről rendelkező megállapodás alapján kezelnek az Egyesült Királyságban.
A Bizottságnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokról szóló
weboldala
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protectioneu_hu) általános tájékoztatást nyújt a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós
jogszabályokról. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.

-

az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága vagy az Egyesült Királyság akkreditáló testületei által
jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok

az átmeneti időszak lejárta után már nem biztosítanak megfelelő garanciákat.
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Lásd még az Európai Adatvédelmi Testület 2018. május 25-i 2/2018 iránymutatását.
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Amennyiben azonban a Bizottság olyan megfelelőségi határozatot fogad el, amely szerint az Egyesült
Királyság az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikkének (3) bekezdése értelmében megfelelő adatvédelmet
biztosít, az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazása megszűnik (lásd a kilépésről rendelkező megállapodás
71. cikkének (2) bekezdését). Abban az esetben, ha ezt követően egy ilyen megfelelőségi határozat
alkalmazhatósága megszűnik (például a megfelelőségi határozatnak az (EU) 2016/679 rendelet 45.
cikkének (5) bekezdése szerinti hatályon kívül helyezése vagy a Bíróság általi megsemmisítés esetén),
a kilépésről rendelkező megállapodás 71. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó.
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