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Informerande not om bindande företagsbestämmelser för 
företag som har ICO som ansvarig tillsynsmyndighet 

Antagen den 12 februari 2019 

 

I händelse av ett avtalslöst brexit kommer den brittiska dataskyddsmyndigheten ICO (Information 

Commissioner’s Office) inte längre att ha någon roll med hänsyn till bindande företagsbestämmelser 

och företag uppmanas då att ta hänsyn till följande: 

• Företagskoncerner med huvudkontor i Förenade kungariket som vill ansöka om bindande 

företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR): Dessa koncerner bör fastställa den lämpligaste 

ansvariga tillsynsmyndigheten för bindande företagsbestämmelser i en EU-medlemsstat, i enlighet 

med kriterierna i 1.2 i WP263. 

• Aktuella ansökningar:  Koncerner för vilka bindande företagsbestämmelser är under granskning av 

ICO behöver fastställa en ny ansvarig tillsynsmyndighet i enlighet med kriterierna i WP263. Den nya 

ansvariga tillsynsmyndigheten för bindande företagsbestämmelser kommer att ta över ansökan och 

formellt inleda ett nytt förfarande vid tidpunkten för ett avtalslöst brexit. 

Utkast till bindande företagsbestämmelser som lämnats till Europeiska dataskyddsstyrelsen: Om ett 

utkast till beslut från ICO om att godkänna bindande företagsbestämmelser är under behandling av 

Europeiska dataskyddsstyrelsen behöver koncernen fastställa en ny ansvarig tillsynsmyndighet i 

enlighet med kriterierna i WP263. Den nya tillsynsmyndigheten för bindande företagsbestämmelser 

kommer att ta över och lämna ett nytt utkast till beslut om godkännande av bindande 

företagsbestämmelser till Europeiska dataskyddsstyrelsen. 

• Innehavare av bindande företagsbestämmelser: Innehavare av bindande företagsbestämmelser 

behöver fastställa den nya ansvariga tillsynsmyndigheten, i enlighet med kriterierna i WP263. 

För samtliga scenarier ovan gäller följande: Den tillsynsmyndighet som kan komma att kontaktas för 

att agera som den nya ansvariga tillsynsmyndigheten för bindande företagsbestämmelser kommer i 

samarbete med andra berörda tillsynsmyndigheter att överväga om den är den lämpliga ansvariga 

tillsynsmyndigheten från fall till fall och informera koncernen om detta. Vid frågor och begäran om 

mer information kan koncernerna kontakta ICO. 
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