EVROPSKA KOMISIJA
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Bruselj, 9. januar 2018

OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ UNIJE IN PRAVILA EU NA PODROČJU VARSTVA
PODATKOV

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) za
Združeno kraljestvo prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije,
razen če se z ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum2. Združeno
kraljestvo bo s tem postalo „tretja država“3.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba vse deležnike, ki obdelujejo osebne podatke, opozoriti na pravne
posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država4.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se bodo od datuma izstopa za Združeno kraljestvo uporabljala pravila EU na
področju prenosa osebnih podatkov v tretje države. Poleg „sklepa o ustreznosti“, ki
omogoča prosti pretok osebnih podatkov iz EU, ne da bi moral izvoznik podatkov EU
uvesti dodatne zaščitne ukrepe ali ne da bi veljali dodatni pogoji, pravila EU o varstvu
podatkov (v skladu z Direktivo 95/46 in novo splošno uredbo o varstvu podatkov
2016/679, ki se bo uporabljala od 25. maja 2018) omogočajo prenos, če je upravljavec ali
obdelovalec zagotovil „ustrezne zaščitne ukrepe“. Ti zaščitni ukrepi se lahko zagotovijo
s:


standardnimi določbami o varstvu podatkov: Komisija je sprejela tri nize
vzorčnih klavzul, ki so na voljo na spletišču Komisije5;
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Komisija je za nadaljnjo uporabo zaščitnih ukrepov EU, uporabljenih pri obdelavi osebnih podatkov v
času, ko je bilo Združeno kraljestvo država članica, objavila dokument o bistvenih načelih:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_sl.

5

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_sl.





zavezujočimi poslovnimi pravili: pravno zavezujoča pravila o varstvu podatkov,
ki jih je odobril pristojni organ za varstvo podatkov in se uporabljajo znotraj
skupine podjetij;
odobrenimi kodeksi ravnanja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami
upravljavca ali obdelovalca v tretji državi;
odobrenimi mehanizmi potrjevanja skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi
zavezami upravljavca ali obdelovalca v tretji državi.

Če ni „sklepa o ustreznosti“ ali „ustreznih zaščitnih ukrepov“, se lahko prenos ali niz
prenosov izvede na podlagi tako imenovanih „odstopanj“: ta omogočajo prenose v
posebnih primerih, na primer na podlagi soglasja, za izvajanje pogodbe, pravnih
zahtevkov ali zaradi pomembnih razlogov javnega interesa.
Ta orodja so nosilcem dejavnosti v državah članicah dobro znana, saj se že uporabljajo za
prenose osebnih podatkov v države, ki niso članice EU.
Splošna uredba o varstvu podatkov je poenostavila uporabo teh orodij z zmanjšanjem
birokracije v primerjavi z veljavno Direktivo 95/46. Za prenose, ki temeljijo na
odobrenih standardnih določbah o varstvu podatkov ali na zavezujočih poslovnih
pravilih, ne bo potrebno dodatno posebno dovoljenje nadzornega organa. Poleg tega
splošna uredba o varstvu podatkov, ob upoštevanju dodatnih pogojev, kot nova orodja za
prenos osebnih podatkov uvaja kodekse ravnanja in mehanizme potrjevanja.
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte. V zvezi z izvajanjem splošne uredbe o varstvu podatkov in zlasti novih
orodij za prenose v tretje države (npr. odobreni kodeksi ravnanja in odobreni mehanizmi
potrjevanja, ki vključujejo zavezujoče obveznosti za upravljavce in obdelovalce, ki
prejemajo podatke v tretji državi) Komisija (GD JUST) sodeluje z deležniki in organi za
varstvo podatkov, da bi čim bolje izkoristili te nove instrumente. Poleg tega je Komisija
ustanovila skupino deležnikov, ki jo sestavljajo industrija, civilna družba in akademiki in
bo obravnavala to temo.
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