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Informerande not om dataöverföring enligt den allmänna
dataskyddsförordningen vid ett avtalslöst brexit

Antagen den 12 februari 2019
Uppdaterad den 4 oktober 2019

Inledning

Om det inte finns något avtal mellan EES och Förenade kungariket (avtalslöst brexit) kommer
Förenade kungariket att bli ett tredjeland kl. 00.00 CET den 1 november 2019. Detta innebär
att överföringen av personuppgifter till Förenade kungariket måste baseras på ett av följande
instrument1 från den 1 november 2019:
- Standard- eller ad hoc-bestämmelser om dataskydd
- Bindande företagsbestämmelser
- Uppförandekoder och certifieringsmekanismer
- Undantag2

I denna not ges information till kommersiella och offentliga organisationer om dessa
överföringsinstrument enligt den allmänna dataskyddsförordningen för överföring av
personuppgifter till Förenade kungariket vid ett avtalslöst brexit.

Europeiska dataskyddsstyrelsen utgår från den vägledning som tillsynsmyndigheterna och
Europeiska kommissionen gett i denna fråga. Organisationer i EES kan vid behov vända sig
till de nationella tillsynsmyndigheter som är behöriga att övervaka behandlingen i fråga.

1 Se kapitel V i den allmänna dataskyddsförordningen.
2 Dessa kan endast användas om det saknas standardbestämmelser om dataskydd eller andra alternativa lämpliga
skyddsåtgärder.
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I. Fem åtgärder organisationer bör vidta för att förbereda sig för ett
avtalslöst brexit

När du överför data till Förenade kungariket ska du göra följande:

II. Dataöverföring från EES till Förenade kungariket

1. Tillgängliga överföringsinstrument

Om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå3 vid tidpunkten för brexit är följande
dataöverföringsinstrument tillgängliga.

a. Standard- och ad hoc-bestämmelser om dataskydd

Du och din motpart i Förenade kungariket kan komma överens om användningen av
standardbestämmelserna om dataskydd som Europeiska kommissionen godkänt. Dessa avtal
innebär ytterligare lämpliga skyddsåtgärder i fråga om dataskydd som behövs vid överföring
av personuppgifter till ett tredjeland.

3 Ett beslut om adekvat skyddsnivå är ett beslut som Europeiska kommissionen antar på grundval av artikel 45 i
den allmänna dataskyddsförordningen (t.ex. beslutet om adekvat skyddsnivå för Japan som kommissionen antog
den 23 januari 2019. Kommissionen har tidigare också antagit beslut om adekvat skyddsnivå för tredjeländer som
Argentina, Nya Zeeland och Israel). För närvarande finns inget sådant beslut om adekvat skyddsnivå för Förenade
kungariket.

• Ta reda på vilken behandling som innebär att personuppgifter överförs
till Förenade kungariket.1

• Fastställa vilket dataöverföringsinstrument som är lämpligt i din situation
(se nedan).2

• Införa det dataöverföringsinstrument som du valt så att det kan
användas från den 1 november 2019.3

• I din interna dokumentation ange att överföringar kommer att göras till
Förenade kungariket.4

• Uppdatera ditt integritetsmeddelande för att informera enskilda.5
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För närvarande finns det tre uppsättningar standardbestämmelser om dataskydd:

 Personuppgiftsansvarig i EES till personuppgiftsansvarig i tredjeland (t.ex. Förenade
kungariket): två uppsättningar:

o 2001/497/EG
o 2004/915/EG

 Personuppgiftsansvarig i EES till personuppgiftsbiträde i tredjeland (t.ex. Förenade
kungariket)

o 2010/87/EU

Observera att standardbestämmelserna om dataskydd inte får ändras och måste undertecknas
enligt villkoren. Dessa avtal kan dock ingå i ett bredare avtal och ytterligare bestämmelser kan
komma att läggas till, förutsatt att de inte direkt eller indirekt strider mot de
standardbestämmelser om dataskydd som Europeiska kommissionen har antagit. Med
beaktande av tidsramen före den 1 november 2019 bekräftar Europeiska dataskyddsstyrelsen
att standardbestämmelserna om dataskydd är ett instrument som är färdigt att användas.

Alla ytterligare ändringar av bestämmelserna om dataskydd innebär att dessa kommer att
betraktas som ad hoc-avtalsbestämmelser, Detta kan ge tillgång till lämpliga skyddsåtgärder
som tar hänsyn till din särskilda situation.

Före varje överföring måste dessa skräddarsydda avtalsbestämmelser godkännas av den
behöriga nationella tillsynsmyndigheten efter yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

b. Bindande företagsbestämmelser

Bindande företagsbestämmelser är policyer för skydd av personuppgifter som företagsgrupper
(dvs. multinationella företag) tillämpar för att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för
överföring av personuppgifter inom gruppen, inklusive utanför EES.

Du kanske redan har infört bindande företagsbestämmelser eller samarbetar med
personuppgiftsbiträden som använder bindande företagsbestämmelser för
personuppgiftsbiträden. Organisationer kan fortfarande lyda under dessa bindande
företagsbestämmelser som godkänts enligt tidigare direktiv 95/46/EG och som fortfarande
gäller enligt den allmänna dataskyddsförordningen4. Dessa bestämmelser behöver dock
uppdateras för att vara helt i linje med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om du inte har infört några bindande företagsbestämmelser måste de godkännas av den
behöriga nationella tillsynsmyndigheten efter yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Du kan läsa mer om villkoren för att ansöka om bindande företagsbestämmelser på Europeiska
dataskyddsstyrelsens webbplats.

4 Enligt artikel 46.5 i den allmänna dataskyddsförordningen. Observera att bindande företagsbestämmelser som
godkänts enligt tidigare direktiv 95/46/EG fortfarande gäller enligt den allmänna dataskyddsförordningen, men
behöver uppdateras för att helt vara i linje med bestämmelserna i denna förordning.
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c. Uppförandekoder och certifieringsmekanismer

En uppförandekod eller certifieringsmekanism kan erbjuda lämpliga skyddsåtgärder för
överföring av personuppgifter om de innehåller bindande eller verkställbara åtaganden som
organisationen i tredjelandet gjort till förmån för enskilda.

Dessa verktyg är nya enligt den allmänna dataskyddsförordningen och Europeiska
dataskyddsstyrelsen arbetar för närvarande med riktlinjer för att närmare redogöra för de
harmoniserade villkoren och förfarandet för att använda dessa verktyg.

2. Undantag

Det är viktigt att understryka att undantagen medger dataöverföring på vissa villkor och utgör
undantag från regeln om att lämpliga skyddsåtgärder ska ha införts (se ovannämnda instrument
som t.ex. bindande företagsbestämmelser, standardbestämmelser om dataskydd m.m.) eller om
att data ska överföras på grundval av beslut om adekvat skyddsnivå. De måste därför tolkas
restriktivt och huvudsakligen avse behandling som är tillfällig och inte återkommande5.

Dessa undantag tillämpas enligt artikel 49 i den allmänna dataskyddsförordningen bl.a. när
följande gäller:

 Den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna får överföras, efter att ha
fått all nödvändig information om riskerna med sådana överföringar.

 Överföringen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den enskilde och
den personuppgiftsansvarige eller avtalet ingås i den enskildes intresse.

 Överföringen är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset.
 Överföringen motiveras av organisationens tvingande berättigade intressen.

Närmare redogörelser för de undantag som finns och hur de ska tillämpas finns i Europeiska
dataskyddsstyrelsens riktlinjer för undantagen i artikel 49 i den allmänna
dataskyddsförordningen.

3. Instrument som uteslutande finns tillgängliga för offentliga
myndigheter eller organ

Offentliga myndigheter kan överväga att använda de mekanismer som enligt den allmänna
dataskyddsförordningen anses vara lämpligare i deras situation.

Ett alternativ är att använda ett rättsligt bindande och verkställbart instrument, t.ex. ett
administrativt avtal eller ett bilateralt eller multilateralt internationellt avtal. Avtalet måste vara
bindande och verkställbart för de undertecknande parterna.

Det andra alternativet är att använda administrativa avtal, t.ex. samförståndsavtal, som även
om de inte är rättsligt bindande måste inbegripa verkställbara och faktiska rättigheter för
registrerade. För de administrativa avtalen krävs tillstånd från den behöriga nationella
tillsynsmyndigheten efter yttrande från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

5 Se skäl 113 och artikel 49.1 i den allmänna dataskyddsförordningen
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Dessutom kan ovannämnda undantag också tillämpas på överföringar som görs av offentliga
myndigheter, under förutsättning att de relevanta villkoren används.

För offentliga myndigheter som utövar straffrättsliga funktioner6 finns ytterligare verktyg för
överföring7.

III. Dataöverföringar från Förenade kungariket till EES-
medlemsstater

Enligt den brittiska regeringen kommer nuvarande praxis, som tillåter att personuppgifter
flödar fritt från Förenade kungariket till EES, fortfarande att gälla vid ett avtalslöst brexit8.

För detta ändamål ska den brittiska regeringens och ICO:s webbplats konsulteras regelbundet.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen
Ordförande

(Andrea Jelinek)

_________________________

6Dessa omfattas av tillämpningsområdet för brottsbekämpningsdirektivet.
7 Se artiklarna 37 och 38 i brottsbekämpningsdirektivet. Överföringar kan till exempel ske när EU-myndigheten
drar slutsatsen att det finns lämpliga skyddsåtgärder i tredjelandet efter en (egen)bedömning av alla
omständigheter kring överföringen. Vidare kan ytterligare undantag för särskilda situationer tillämpas (se artikel
38 i brottsbekämpningsdirektivet).
8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-
no-brexit-deal


