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TIESISKUMA UN PATĒRĒTĀJU ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Briselē, 2018. gada 9. janvārī

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS NO SAVIENĪBAS UN ES NOTEIKUMI DATU
AIZSARDZĪBAS JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”) vairs nebūs saistošs2. Apvienotā Karaliste kļūs
par "trešo valsti"3.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, visām
ieinteresētajām personām, kas apstrādā personas datus, tiek atgādināts par juridiskajām
sekām, ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti4.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ir saistoši ES noteikumi par personas datu nosūtīšanu trešām valstīm. Papildus
“lēmumam par aizsardzības līmeņa pietiekamību”, kas pieļauj personas datu brīvu
plūsmu no ES, neliekot ES datu eksportētājam īstenot papildu drošības pasākumus vai
neizvirzot citus nosacījumus, ES datu aizsardzības noteikumi (gan saskaņā ar Direktīvu
95/46/EK, gan saskaņā ar jauno Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (“VDAR”),
kuru piemēros no 2018. gada 25. maija) ļauj datus nosūtīt, ja pārzinis vai apstrādātājs ir
nodrošinājis “atbilstošas garantijas”. Šīs garantijas var nodrošināt šādi.


Standarta datu aizsardzības klauzulas — Komisija ir pieņēmusi trīs
paraugklauzulu kopumus, kas ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē5;
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Par ES personas datu aizsardzības pasākumu turpmāku piemērošanu datiem, kas apstrādāti, kamēr
Apvienotā Karaliste bija dalībvalsts, Komisija ir publicējusi pamatprincipu dokumentu šeit:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en.
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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





saistoši uzņēmuma noteikumi — juridiski saistoši datu aizsardzības noteikumi,
kurus apstiprinājusi kompetenta datu aizsardzības iestāde un kurus piemēro
uzņēmumu grupā;
apstiprināti rīcības kodeksi kopā ar trešās valsts pārziņa vai apstrādātāja
saistošām un tiesiski īstenojamām saistībām;
apstiprināti sertifikācijas mehānismi kopā ar trešās valsts pārziņa vai
apstrādātāja saistošām un tiesiski īstenojamām saistībām.

Ja nav “lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību” vai “atbilstošu garantiju”,
nosūtīšanu vai vairākkārtēju nosūtīšanu var veikt, pamatojoties uz tā sauktajām
“atkāpēm”: tās ļauj datus nosūtīt konkrētos gadījumos, piemēram, pamatojoties uz
piekrišanu, līguma izpildei, likumīgu prasību īstenošanai vai svarīgu iemeslu dēļ
sabiedrības interesēs.
Šie rīki ir labi zināmi uzņēmējiem dalībvalstīs, jo tos jau patlaban izmanto personas datu
nosūtīšanai uz trešām valstīm.
VDAR ir vienkāršojusi šo rīku izmantošanu, samazinot birokrātiju salīdzinājumā ar
Direktīvu 95/46/EK. Datu nosūtīšanai, kas veikta, pamatojoties uz apstiprinātām
standarta datu aizsardzības klauzulām vai saistošiem uzņēmuma noteikumiem, nebūs
nepieciešama uzraudzības iestādes turpmāka īpaša atļauja. Turklāt ar VDAR, ievērojot
papildu nosacījumus, kā jauni rīki personas datu nosūtīšanai ir ieviesti rīcības kodeksi un
sertifikācijas mehānismi.
Izstāšanās sagatavošanās pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus. Attiecībā uz VDAR īstenošanu un jo īpaši jaunajiem rīkiem datu nosūtīšanai
uz trešām valstīm (piem., apstiprinātiem rīcības kodeksiem un apstiprinātiem
sertifikācijas mehānismiem, kuros ietvertas to pārziņu vai apstrādātāju saistošas saistības,
kuri saņem datus trešajā valstī), Komisija (Tiesiskuma un patērētāju ĢD) sadarbojas ar
ieinteresētajām personām un datu aizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu, ka šie jaunie
rīki tiek maksimāli izmantoti. Turklāt Komisija ir izveidojusi ieinteresēto personu grupu,
kurā ietilpst nozares, pilsoniskās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji un kurā
tiks apspriests šis jautājums.
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