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Introducere
În lipsa unui acord între SEE și Regatul Unit (Brexit fără acord), Regatul Unit va deveni o țară
terță începând cu 1 noiembrie 2019 ora 00.00 CET. Acest lucru înseamnă că, începând de la 1
noiembrie 2019, transferurile datelor cu caracter personal către Regatul Unit trebuie efectuate
în conformitate cu unul dintre următoarele instrumente1:
- Clauze standard sau ad-hoc de protecție a datelor
- Reguli corporatiste obligatorii
- Coduri de conduită și mecanisme de certificare
- Derogări2
Prezenta notă furnizează informații organizațiilor comerciale și publice cu privire la aceste
instrumente de transfer prevăzute în RGPD pentru transferul datelor cu caracter personal către
Regatul Unit în cazul unei Brexit fără acord
Comitetul European pentru Protecția Datelor se bazează pe orientările furnizate în această
privință de autoritățile de supraveghere și de Comisia Europeană (CE). Organizațiile SEE pot
recurge, dacă este necesar, la autoritățile naționale de supraveghere competente să
supravegheze activitățile conexe de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vezi capitolul V din RGPD.
Acestea pot fi utilizate numai în lipsa clauzelor standard de protecție a datelor sau a altor garanții adecvate
alternative.
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I. 5 etape pe care organizațiile trebuie să le urmeze în cazul unui
Brexit fără acord
În cazul în care efectuați un transfer de date către Regatul Unit, trebuie:

Previous RO version, point 3 (chap.1, page To be changed in the final RO version,
2)
according to the original file (modification
marked in red)
30 martie 2019
1 noiembrie 2019

II. Transferurile de date din SEE către Regatul Unit
1. Instrumente de transfer disponibile
În cazul în care nu se adoptă o decizie privind nivelul de protecție adecvat3 la data Brexitului,
sunt disponibile următoarele instrumente de transfer de date.

a. Clauze standard și ad-hoc de protecție a datelor
Dumneavoastră și omologul dumneavoastră din Regatul Unit puteți conveni cu privire la
aplicarea clauzelor standard de protecție a datelor, aprobate de Comisia Europeană. Aceste

O decizie privind nivelul de protecție adecvat este o decizie adoptată de Comisia Europeană în temeiul articolului
45 din RGPD (de exemplu, decizia privind nivelul de protecție adecvat pentru Japonia, adoptată de Comisie la 23
ianuarie 2019. CE a adoptat, printre altele, decizii privind nivelul de protecție adecvat pentru țări terțe, precum
Argentina, Noua Zeelandă și Israel). În prezent, nu a fost adoptată o astfel de decizie privind nivelul adecvat în
Regatul Unit.
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contracte oferă garanții adecvate suplimentare în ceea ce privește protecția datelor necesare în
cazul transferului de date cu caracter personal către orice țară terță.
În prezent, sunt disponibile trei seturi de clauze standard de protecție a datelor:
•

•

Operatorul de date din SEE către un operator de date din țara terță (de exemplu, din
Regatul Unit): Sunt disponibile două seturi:
o 2001/497/CE
o 2004/915/CE
Operatorul de date din SEE către o persoană împuternicită de operator din țara terță (de
exemplu, din Regatul Unit)
o 2010/87/UE

Este important de remarcat faptul că clauzele standard de protecție a datelor nu pot fi modificate
și trebuie semnate în forma în care sunt impuse. În orice caz, aceste contracte pot fi incluse
într-un contract mai cuprinzător și ar putea fi adăugate clauze adiționale, cu condiția să nu fie
contradictorii, în mod direct sau indirect, cu clauzele standard de protecție a datelor adoptate
de Comisia Europeană. Având în vedere perioada anterioară datei de 1 noiembrie 2019,
Comitetul European pentru Protecția Datelor recunoaște că clauzele standard de protecție a
datelor sunt un instrument gata de utilizare.
Eventualele modificări ulterioare ale clauzelor standard de protecție a datelor înseamnă că
acestea vor fi considerate clauze contractuale ad-hoc. Acest lucru poate oferi garanții adecvate
ținând seama de situația specială în care vă aflați.
Înaintea oricărui transfer, aceste clauze contractuale personalizate trebuie să fie autorizate de
către autoritatea națională de supraveghere competentă, după obținerea unui aviz din partea
Comitetului European pentru Protecția Datelor.

b. Reguli corporatiste obligatorii
Regulile corporatiste obligatorii sunt politicile privind protecția datelor cu caracter personal
care se aplică în cadrul unui grup de întreprinderi (și anume, întreprinderile multinaționale)
pentru a oferi garanții adecvate pentru transferurile de date cu caracter personal în cadrul
grupului, inclusiv în afara SEE.
Este posibil să dispuneți deja de BCR sau să cooperați cu persoane împuternicite de operator
care utilizează BCR pentru persoanele împuternicite de operator. Organizațiile se pot baza în
continuare pe aceste BCR autorizate în temeiul Directivei 95/46/CE; această directivă nu mai
este în vigoare, însă BCR rămân în vigoare în temeiul RGPD4. BCR-urile menționate trebuie,
totuși, să fie actualizate pentru a fi pe deplin în concordanță cu dispozițiile din RGPD.
În cazul în care nu ați elaborat BCR, acestea trebuie să fie aprobate de autoritatea națională de
supraveghere competentă, după obținerea unui aviz din partea Comitetului European pentru
Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 46 alineatul (5) din RGPD. A se reține faptul că BCR-urile autorizate în temeiul
Directivei 95/46/CE au rămas în vigoare în temeiul RGPD, dar trebuie actualizate pentru a fi pe deplin în
concordanță cu dispozițiile RGPD.
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Pentru explicații suplimentare cu privire la condițiile de depunere a cererii de aprobare a
Regulilor corporatiste obligatorii consultați site-ul Comitetului European pentru Protecția
Datelor.

c. Coduri de conduită și mecanisme de certificare
Un cod de conduită sau un mecanism de certificare poate oferi garanții adecvate pentru
transferurile de date cu caracter personal dacă acestea conțin angajamente cu caracter
obligatoriu și executoriu asumate de operatorul din țara terță în beneficiul persoanelor vizate.
Aceste instrumente sunt noi în cadrul RGPD, iar Comitetul European pentru Protecția Datelor
elaborează orientări pentru a oferi mai multe explicații cu privire la condițiile armonizate și la
procedura de utilizare a acestor instrumente.

2. Derogări
Este important de subliniat faptul că derogările permit transferurile de date în anumite condiții
și reprezintă excepții de la regula de acordare a unor garanții adecvate (a se vedea instrumentele
menționate mai sus, precum BCR-urile, clauzele standard de protecție a datelor ...) sau de
efectuare a transferului de date pe baza unei decizii privind nivelul de protecție adecvat. Prin
urmare, acestea trebuie interpretate în mod restrictiv și trebuie să se refere, în principal, la
activități de prelucrare a datelor cu caracter personal care se desfășoară ocazional și nu sunt
repetitive5.
Aceste derogări includ, printre altele, în conformitate cu articolul 49 din RGPD:
• cazul în care o persoană vizată și-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la
transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care le pot
implica astfel de transferuri;
• cazul în care transferul este necesar pentru executarea sau încheierea unui contract între
persoana vizată și operator sau contractul este încheiat în interesul persoanei vizate;
• dacă transferul de date este necesar din considerente importante de interes public;
• dacă transferul de date este necesar în scopul exercitării intereselor legitime ale
organizației.
Explicații suplimentare cu privire la derogările disponibile și la modul de aplicare a acestora
pot fi consultate în Orientările Comitetului European pentru Protecția Datelor cu privire la
articolul 49 din RGPD.

3. Instrumente disponibile exclusiv autorităților sau organismelor
publice
Autoritățile publice pot decide să utilizeze mecanismele recomandate în RGPD ca fiind cele
mai adecvate pentru situația lor.
Prima opțiune constă în utilizarea unui instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și
executoriu, cum ar fi un acord administrativ, un acord internațional bilateral sau multilateral.
Acordul trebuie să fie obligatoriu și executoriu pentru părțile semnatare.
5

Vezi considerentul 113 și articolul 49 alineatul (1) din RGPD
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Cea de-a doua opțiune constă în utilizarea acordurilor administrative, cum ar fi
memorandumurile de înțelegere, care, deși nu au caracter juridic obligatoriu, trebuie, totuși, să
prevadă drepturi opozabile și efective pentru persoanele vizate. Acordurile administrative fac
obiectul unei autorizații din partea autorității de supraveghere competente, după obținerea unui
aviz din partea Comitetului European pentru Protecția Datelor.
În plus, derogările menționate anterior sunt, de asemenea, disponibile pentru transferurile
efectuate de autoritățile publice, sub rezerva aplicării condițiilor relevante.
Pentru autoritățile publice care exercită funcții de asigurare a respectării legii în materie penală 6
sunt disponibile instrumente suplimentare de transfer 7.

III. Transferuri de date din Regatul Unit către statele membre ale SEE
Potrivit Guvernului Regatului Unit, practica actuală, care permite ca datele cu caracter personal
să fie transferate fără restricții din Regatul Unit către SEE, va continua în cazul unui Brexit fără
acord.8
În acest scop, site-ul Guvernului Regatului Unit și site-ul Biroului Comisarului pentru
Informații din Regatul Unit ar trebui consultate în mod regulat.

Pentru Comitetul European pentru Protecția Datelor
Președinte
(Andrea Jelinek)

_________________________

intră sub incidența Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii.
Vezi articolele 37 și 38 din Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii. De
exemplu, transferurile pot avea loc atunci când autoritatea UE ajunge la concluzia că s-au prezentat garanții
adecvate în țara terță, în urma unei (auto)evaluări a tuturor împrejurărilor în care s-a desfășurat transferul. Pot fi
aplicate, de asemenea, derogări suplimentare pentru situații specifice (vezi articolul 38 din Directiva privind
protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii).
8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theresno-brexit-deal
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