EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE SPRAVODLIVOSŤ A SPOTREBITEĽOV

V Bruseli 9. januára 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA Z ÚNIE A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
OCHRANY ÚDAJOV

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah možnej dohody o vystúpení, sa
všetkým zainteresovaným stranám, ktoré spracúvajú údaje, pripomínajú právne následky,
ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou4.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v možnej
dohode o vystúpení, sa budú od dátumu vystúpenia uplatňovať právne predpisy EÚ
v oblasti prenosu osobných údajov do tretích krajín. S výnimkou „rozhodnutia
o primeranosti“, ktoré umožňuje voľný tok osobných údajov z EÚ bez toho, aby bol
vývozca údajov z EÚ povinný poskytnúť ďalšie záruky alebo splniť ďalšie podmienky,
umožňujú právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov (tak podľa smernice 95/46, ako
aj nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 – GDPR, ktoré sa
uplatňuje od 25. mája 2018) prenos údajov, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
poskytne „primerané záruky“. Tieto záruky možno poskytnúť vo forme:
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So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.
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Navyše sa v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Pokiaľ ide o ďalšie uplatňovanie záruk EÚ na osobné údaje, ktoré boli spracované, keď bolo Spojené
kráľovstvo členským štátom, Komisia uverejnila hlavné zásady v tomto dokumente:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en.






štandardných doložiek o ochrane údajov: Komisia prijala tri súbory vzorových
doložiek, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle Komisie5;
záväzných vnútropodnikových pravidiel: Ide o právne záväzné pravidlá
ochrany údajov, ktoré schválil príslušný orgán pre ochranu osobných údajov
a ktoré sa uplatňujú v skupine podnikov;
schválených kódexov správania spolu so záväznými a vymáhateľnými
záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine;
schválených certifikačných mechanizmov spolu so záväznými a vymáhateľnými
záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine.

Pokiaľ nebolo prijaté „rozhodnutie o primeranosti“ ani poskytnuté „primerané záruky“,
prenos alebo súbor prenosov možno vykonať na základe takzvaných „výnimiek“, ktoré
umožňujú prenosy v osobitných prípadoch, napríklad na základe súhlasu, na účely
plnenia zmluvy, na účely uplatnenia právnych nárokov alebo z dôležitých dôvodov
verejného záujmu.
Tieto nástroje už hospodárske subjekty v členských štátoch dobre poznajú, keďže ich už
v súčasnosti využívajú na prenos údajov do krajín mimo EÚ.
V GDPR došlo v porovnaní so smernicou 95/46 k obmedzeniu byrokracie a vďaka tomu
sa používanie týchto nástrojov zjednodušilo. Prenosy na základe schválených
štandardných doložiek o ochrane údajov alebo záväzných vnútropodnikových pravidiel
nebudú potrebovať ďalšie osobitné povolenie dozorného orgánu. Okrem toho sa v GDPR
ako nové nástroje na prenos osobných údajov zaviedli kódexy správania a certifikačné
mechanizmy, na ktoré sa vzťahujú ďalšie podmienky.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov. Pokiaľ ide o vykonávanie GDPR, a najmä nové nástroje na
prenos údajov do tretích krajín (napr. schválené kódexy správania a schválené
certifikačné mechanizmy, ktorých súčasťou sú právne záväzky prevádzkovateľov
a sprostredkovateľov prijímajúcich údaje v tretej krajine), Komisia (Generálne
riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov) sa v spolupráci so zainteresovanými
stranami a orgánmi poverenými ochranou údajov usiluje, aby sa tieto nové nástroje čo
najlepšie využívali. Okrem toho Komisia zriadila skupinu zainteresovaných strán
pozostávajúcu zo zástupcov priemyslu, občianskej spoločnosti a akademickej obce,
v ktorej sa o tejto téme bude diskutovať.
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