
 

 

 

 

 

 

Информационна бележка относно ЗФП на дружества, за 
които Службата на комисаря по информацията (ICO) в 
Обединеното кралство е водещ надзорен орган за ЗФП 

Прието на 12 февруари 2019 г. 

 

В случай на Брекзит „без постигнато споразумение“ и ако СКИ загуби функцията си на орган за 

одобряване на ЗФП, приканваме дружествата да обмислят следните варианти: 

• Групи от компании, чието централно управление се намира в Обединеното кралство и които 

желаят да използват ЗФП като инструмент за трансфер следва да определят най-подходящия 

водещ надзорен орган за фирмените правила в държава — членка на ЕС, съгласно критериите, 

предвидени в точка 1.2 от WP 263 (РД 263). 

• Текущи заявления: групи от фирми, чиито ЗФП са в процес на разглеждане от СКИ, следва да 

определят нов водещ надзорен орган за ЗФП съгласно критериите, определени  в WP 263 (РД 

263). В случай на Брекзит „без постигнато споразумение“, новият водещ надзорен орган за 

фирмените правила поема заявлението и официално започва нова процедура. 

Проекти на ЗФП, подадени пред ЕКЗД: ако към момента на Брекзит „без постигнато 

споразумение“ проекта на решение на СКИ за одобряване на ЗФП е все още висящо пред 

ЕКЗД, групата следва да определи нов водещ надзорен орган за ЗФП съгласно критериите, 

заложени в WP 263 (РД 263). Новият водещ надзорен орган за ЗФП поема функцията и подава 

нов проект на решение за одобряване на ЗФП пред ЕКЗД. 

• Притежатели на одобрени ЗФП: притежателите на ЗФП следва да определят нов водещ 

надзорeн орган за правилата съгласно критериите, разписани в WP 263 (РД 263). 

В случай на някой от гореописаните сценарии, надзорният орган, към който е отправена молба 

да действа като нов водещ надзорен орган по ЗФП, ще обсъди в сътрудничество с другите 

засегнати надзорни органи дали, в конкретния случай, е подходящият водещ орган и 

съответно ще уведоми групата. За въпроси или при нужда от допълнителна информация 

приканваме групите да се свържат със СКИ. 

 

За Европейския комитет по защита на данните 
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