
 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelse om bindende virksomhedsregler for 
virksomheder, som har ICO som ledende tilsynsmyndighed 

for bindende virksomhedsregler 

Vedtaget den 12. februar 2019 

 

I tilfælde af et brexit uden aftale, hvor ICO ikke længere spiller en rolle med hensyn til bindende 

virksomhedsregler, opfordres virksomhederne til at tage højde for følgende: 

• Koncerner med hovedkvarter i Det Forenede Kongerige, som ønsker at søge om bindende 

virksomhedsregler: Sådanne koncerner bør identificere den mest hensigtsmæssige ledende 

tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler i en EU-medlemsstat i overensstemmelse med 

kriterierne i punkt 1.2 i WP263. 

• Aktuelle ansøgninger:  Koncerner, hvor de bindende virksomhedsregler befinder sig på 

revisionsstadiet hos ICO, skal identificere en ny ledende tilsynsmyndighed for bindende 

virksomhedsregler i henhold til kriterierne i WP263. Den nye ledende tilsynsmyndighed for bindende 

virksomhedsregler overtager ansøgningen og indleder formelt en ny procedure ved et brexit uden 

aftale. 

Udkast til bindende virksomhedsregler indgivet til Det Europæiske Databeskyttelsesråd: Hvis et udkast 

til ICO's afgørelse om godkendelse af bindende virksomhedsregler endnu ikke er færdigbehandlet af 

Databeskyttelsesrådet, når et brexit uden aftale træder i kraft, skal koncernen identificere en ny 

ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler i henhold til kriterierne i WP263. Den nye 

ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler tager over og indgiver et nyt udkast til 

afgørelse om godkendelse af de bindende virksomhedsregler til Databeskyttelsesrådet. 

• Godkendte indehavere af bindende virksomhedsregler: Indehavere af bindende virksomhedsregler 

skal identificere den nye ledende tilsynsmyndighed i henhold til kriterierne i WP263. 

I alle ovenstående scenarier vil den tilsynsmyndighed, der kontaktes med henblik på at fungere som 

den nye ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, i samarbejde med andre berørte 

tilsynsmyndigheder vurdere, hvorvidt den er den hensigtsmæssige ledende tilsynsmyndighed for 

bindende virksomhedsregler fra sag til sag og informere koncernen i overensstemmelse hermed. 

Koncerner opfordres til at henvende sig til ICO, hvis de har spørgsmål eller ønsker yderligere 

information. 
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