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Úvod  

 

V prípade, že sa medzi EHP a Spojeným kráľovstvom nedosiahne dohoda (brexit bez dohody), 

Spojené kráľovstvo sa 1. novembra 2019 od 00.00 hod. SEČ stane treťou krajinou. To 

znamená, že od 1. novembra 2019 musí prenos osobných údajov do Spojeného kráľovstva 

prebiehať na základe jedného z týchto nástrojov1: 

- štandardné alebo ad hoc doložky o ochrane údajov, 

- záväzné vnútropodnikové pravidlá, 

- kódexy správania a certifikačné mechanizmy, 

- výnimky2. 

 

V tejto správe sa komerčným a verejným organizáciám poskytujú informácie o týchto 

nástrojoch podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov na prenos osobných údajov do 

Spojeného kráľovstva v prípade brexitu bez dohody. 

 

EDPB vychádza z usmernení, ktoré v tejto veci poskytli dozorné orgány a Európska komisia 

(EK). Organizácie EHP sa môžu v prípade potreby obrátiť na vnútroštátne dozorné orgány 

s právomocami v oblasti dohľadu nad súvisiacimi spracovateľskými činnosťami. 

  

 
1 Pozri kapitolu V všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

2 Môžu sa uplatniť len v prípade, ak neexistujú štandardné doložky o ochrane údajov alebo iné alternatívne vhodné 

záruky. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_en.pdf
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sk
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sk
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I. Päť krokov, ktoré majú organizácie urobiť, aby sa pripravili na 
brexit bez dohody 

 

Pri prenose údajov do Spojeného kráľovstva by ste mali: 

 

 
 

 

II. Prenosy údajov z EHP do Spojeného kráľovstva  

1. Dostupné nástroje na prenos 
 

V prípade neexistencie rozhodnutia o primeranosti3 v čase brexitu sú k dispozícii tieto nástroje 

na prenos údajov.  

a. Štandardné a ad hoc doložky o ochrane údajov  
 

Vy a váš partner v Spojenom kráľovstve sa môžete dohodnúť na používaní štandardných 

doložiek o ochrane údajov schválených Európskou komisiou. Tieto zmluvy ponúkajú 

dodatočné primerané záruky týkajúce sa ochrany údajov, ktoré sú potrebné v prípade prenosu 

osobných údajov do akejkoľvek tretej krajiny.  

 

 

 

 
3 Rozhodnutie o primeranosti je rozhodnutie, ktoré prijala Európska komisia na základe článku 45 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov (napríklad rozhodnutie o primeranosti pre Japonsko, ktoré Komisia prijala 23. januára 

2019) Predtým EK prijala rozhodnutia o primeranosti aj pre tretie krajiny ako Argentína, Nový Zéland a Izrael). 

V súčasnosti pre Spojené kráľovstvo takéto rozhodnutie o primeranosti neexistuje. 

• identifikovať, ktoré spracovateľské činnosti budú zahŕňať prenos 
osobných údajov do Spojeného kráľovstva

1.
• určiť vhodný nástroj na prenos údajov pre danú situáciu (pozri ďalej)

2.
• zaviesť vybraný nástroj na prenos údajov tak, aby bol pripravený na 1. 

novembra 20193.

• uviesť vo svojej internej dokumentácii, že sa budú vykonávať prenosy do 
Spojeného kráľovstva

4.

• aktualizovať oznámenie o ochrane osobných údajov pre informovanie 
jednotlivcov

5.



3 

 

V súčasnosti sú k dispozícii tri súbory štandardných doložiek o ochrane údajov:  

 

• prenos od prevádzkovateľ z EHP prevádzkovateľovi z tretej krajiny (napr. Spojeného 

kráľovstva): k dispozícii sú 2 súbory:  

o 2001/497/ES, 

o 2004/915/ES, 

• prenos od prevádzkovateľ z EHP sprostredkovateľovi z tretej krajiny (napr. Spojeného 

kráľovstva):  

o 2010/87/EÚ. 

 

Je dôležité poznamenať, že štandardné doložky o ochrane údajov sa nesmú meniť a musia byť 

podpísané tak, ako je uvedené. Tieto zmluvy však môžu byť zahrnuté do širšej zmluvy a môžu 

byť doplnené ďalšie doložky za predpokladu, že nie sú v priamom alebo nepriamom rozpore 

so štandardnými doložkami o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia. Vzhľadom na 

časový rámec pred 1. novembrom 2019 EDPB uznáva, že štandardné doložky o ochrane údajov 

sú nástrojom pripraveným na okamžité použitie. 

 

Akékoľvek ďalšie úpravy štandardných doložiek o ochrane údajov budú znamenať, že sa budú 

považovať za ad hoc zmluvné doložky. To môže poskytnúť vhodné záruky s ohľadom na 

konkrétnu situáciu.  

 

Pred akýmkoľvek prenosom musí tieto prispôsobené zmluvné doložky schváliť príslušný 

vnútroštátny dozorný orgán na základe stanoviska EDPB. 

b. Záväzné vnútropodnikové pravidlá 
 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá sú politiky ochrany osobných údajov, ktoré dodržiava 

skupina podnikov (t. j. nadnárodné spoločnosti) s cieľom poskytnúť primerané záruky na 

prenos osobných údajov v rámci skupiny vrátane územia mimo EHP.  

 

Možno ste záväzné vnútropodnikové pravidlá už zaviedli alebo spolupracujete so 

sprostredkovateľmi, ktorí využívajú záväzné vnútropodnikové pravidlá pre 

sprostredkovateľov. Organizácie sa stále môžu opierať o tieto záväzné vnútropodnikové 

pravidlá povolené podľa predchádzajúcej smernice 95/46/ES, ktoré zostávajú v platnosti podľa 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov4. Tieto BCR však musia byť aktualizované tak, aby 

boli plne v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  

 

Ak nemáte zavedené záväzné vnútropodnikové pravidlá, musí ich schváliť príslušný 

vnútroštátny dozorný orgán na základe stanoviska EDPB. 

 

Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa podmienok pre záväzné vnútropodnikové pravidlá nájdete na 

webovom sídle EDPB.  

 

 
4 Podľa článku 46 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vezmite na vedomie, že záväzné 

vnútropodnikové pravidlá povolené podľa predchádzajúcej smernice 95/46/ES zostali v platnosti podľa 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ale musia sa aktualizovať, aby boli plne v súlade s ustanoveniami 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004D0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en
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c. Kódexy správania a certifikačné mechanizmy 
 

Kódex správania alebo certifikačný mechanizmus môže poskytnúť vhodné záruky pre prenos 

osobných údajov, ak obsahuje záväzné a vynútiteľné záväzky organizácie v tretej krajine v 

prospech jednotlivcov.  

 

Tieto nástroje sú v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov nové a EDPB pracuje na 

usmerneniach s cieľom poskytnúť viac vysvetlení o harmonizovaných podmienkach a postupe 

používania týchto nástrojov. 

 

2. Výnimky  
 

Je dôležité zdôrazniť, že výnimky umožňujú prenos údajov za určitých podmienok a ide o 

výnimky z pravidla zavedenia primeraných záruk (pozri uvedené nástroje, ako záväzné 

vnútropodnikové pravidlá, štandardné doložky o ochrane údajov...) alebo prenosu údajov na 

základe rozhodnutia o primeranosti. Musia sa preto vykladať reštriktívne a týkajú sa najmä 

spracovateľských činností, ktoré sú príležitostné a neopakujú sa5.  

 

Tieto výnimky zahŕňajú okrem iného prípady podľa článku 49 všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov, ak: 

• jednotlivec vyjadril výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako mu boli 

poskytnuté všetky potrebné informácie o rizikách spojených s prenosom; 

• prenos je nevyhnutný na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy medzi fyzickou osobou a 

prevádzkovateľom alebo zmluva je uzatvorená v záujme jednotlivca; 

• prenos údajov je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu; 

• prenos údajov je nevyhnutný na účely závažných oprávnených záujmov organizácie. 

 

Ďalšie vysvetlenia o dostupných výnimkách a spôsobe ich uplatnenia nájdete v usmerneniach 

EDPB k článku 49 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

3. Nástroje výlučne dostupné orgánom verejnej moci alebo 
verejnoprávnym subjektom  

 

Orgány verejnej moci môžu zvážiť použitie mechanizmov, ktoré sa v všeobecného nariadenia 

o ochrane údajov považujú za vhodnejšie pre ich situáciu.  

 

Jednou z možností je použiť právne záväzný a vykonateľný nástroj, napríklad administratívnu 

dohodu, dvojstrannú alebo mnohostrannú medzinárodnú dohodu. Dohoda musí byť pre 

signatárov záväzná a vykonateľná.  

 

Druhou možnosťou je použitie administratívnych dojednaní, ako sú memorandá o porozumení, 

v ktorých sa napriek tomu, že nie sú právne záväzné, musia stanoviť vymáhateľné a účinné 

práva dotknutých osôb. Administratívne dojednania podliehajú schváleniu príslušným 

vnútroštátnym dozorným orgánom na základe stanoviska EDPB. 
 
Okrem toho sú uvedené výnimky dostupné aj pre prenosy zo strany orgánov verejnej moci, s 

výhradou uplatnenia príslušných podmienok.  

 
5 Pozri odôvodnenie 113 a článok 49 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_en
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Pre orgány verejnej moci, ktoré vykonávajú trestnoprávne funkcie6, sú k dispozícii ďalšie 

nástroje na prenos7. 

 

III. Prenos údajov zo Spojeného kráľovstva do členských štátov EHP 
 

Podľa vlády Spojeného kráľovstva bude súčasná prax, ktorá umožňuje, aby osobné údaje voľne 

prúdili zo Spojeného kráľovstva do EHP, v prípade brexitu bez dohody pokračovať8.  

 

Na tento účel je potrebné pravidelne sledovať webové sídla vlády Spojeného kráľovstva a ICO.  

 

 

 

Za Európsky výbor pre ochranu údajov 

predsedníčka 

 

(Andrea Jelinek) 

 

 

_________________________ 

 

 
6 Na ktoré sa vzťahuje smernica o presadzovaní práva. 

7 Pozri články 37 a 38 smernice o presadzovaní práva. Napríklad prenosy sa môžu uskutočniť, keď orgán EÚ 

dospeje k záveru, že v tretej krajine existujú primerané záruky po (vlastnom) posúdení všetkých okolností prenosu. 

Okrem toho sa môžu uplatniť dodatočné výnimky pre osobitné situácie (pozri článok 38 smernice o presadzovaní 

práva).  

8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-

no-brexit-deal  

https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal
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