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Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις
δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη

μεταβατική περίοδο
Εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020

Επικαιροποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2021

Πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία
στις 24 Δεκεμβρίου 2020 («συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου» ή
«συμφωνία»)1.

Η συμφωνία υπογράφηκε από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Η συμφωνία
εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου έχει αρχίσει να εφαρμόζεται προσωρινά, από
την 1 Ιανουαρίου 2021 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ώστε να δοθεί χρόνος στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη συμφωνία και στο Συμβούλιο της ΕΕ για να εκδώσει την
απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ότι, για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι το ισχύον καθεστώς προστασίας δεδομένων του
Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει σε ισχύ, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ και των φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου
δεν θα θεωρούνται διαβιβάσεις προς τρίτη χώρα οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου
V του ΓΚΠΔ2. Η εν λόγω μεταβατική διάταξη εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του σχεδίου
συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για μέγιστη περίοδο έξι μηνών
(δηλαδή, έως τις 30 Ιουνίου 2021 το αργότερο).

Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ θα μπορούν να συνεχίσουν να
διαβιβάζουν δεδομένα σε οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς να χρειάζεται να θέσουν σε

1 Βλέπε συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EL
2 Βλέπε άρθρο FINPROV.10A: «Προσωρινή διάταξη για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο
Ηνωμένο Βασίλειο», συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Βλ. επίσης Ερωτήσεις και
απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά
με την ενότητα για την ασφάλεια, την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2532
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εφαρμογή εργαλείο διαβίβασης δυνάμει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ αλλά ούτε να κάνουν χρήση
παρέκκλισης βάσει του άρθρου 49 του ΓΚΠΔ.

Εάν δεν εκδοθεί απόφαση επάρκειας που να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο
45 του ΓΚΠΔ έως τις 30 Ιουνίου 2021 το αργότερο, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μεταξύ των ενδιαφερομένων που υπόκεινται στον ΓΚΠΔ και των φορέων του Ηνωμένου
Βασιλείου θα συνιστούν διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα και, ως εκ
τούτου, θα υπόκεινται στις διατάξεις του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. Ως εκ τούτου, οι διαβιβάσεις αυτές
θα απαιτούν κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων,
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες3, κώδικες δεοντολογίας κ.λπ.) και θα παρέχουν εκτελεστά
δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων και αποτελεσματικά ένδικα μέσα, σύμφωνα με το
άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ενδέχεται να εξακολουθεί να είναι δυνατή η
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΗΒ βάσει της παρέκκλισης που προβλέπεται στο
άρθρο 49 του ΓΚΠΔ. Ωστόσο, το άρθρο 49 του ΓΚΠΔ αποτελεί εξαίρεση και οι παρεκκλίσεις που
περιλαμβάνει πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά και αφορούν κυρίως δραστηριότητες
επεξεργασίας που είναι περιστασιακού ή μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα4.

Επιπλέον, όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των
διασφαλίσεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα
προκειμένου να επιτευχθεί επίπεδο προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων που να αντιστοιχεί
στο ενωσιακό επίπεδο της «ουσιαστικής ισοδυναμίας», σύμφωνα με τις συστάσεις 01/2020 σχετικά
με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με
το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ5.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και/ή οι εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει επίσης να
συμμορφώνονται με τις άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, ιδίως όσον αφορά την
ανάγκη επικαιροποίησης των αρχείων επεξεργασίας και των δηλώσεων προστασίας προσωπικών
δεδομένων, ώστε να αναφέρονται οι διαβιβάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχουν οι εποπτικές αρχές και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οργανισμοί του ΕΟΧ μπορούν να απευθύνονται, εάν το θεωρούν αναγκαίο,
στις εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των σχετικών δραστηριοτήτων
επεξεργασίας.

3 Βλ. ενημερωτικό σημείωμα του ΕΣΠΔ σχετικά με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για τους
ομίλους επιχειρήσεων / τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο γραφείο της επιτρόπου πληροφοριών του
Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) ως αρμόδιας επικεφαλής εποπτικής αρχής (ΕΑ) για τους BCR,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-undertakings-
enterprises-which-have_el
4 Βλέπε Κατευθυντήριες γραμμές 2/2018 αναφορικά με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 του
κανονισμού 2016/679, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-
derogations-article-49-under-regulation_el
5 Βλέπε Συστάσεις 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-
measures-supplement-transfer_el
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Για επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο στον
ΕΟΧ, το ΕΣΠΔ συνιστά την τακτική αναζήτηση πληροφοριών στον ιστότοπο της κυβέρνησης του
Ηνωμένου Βασιλείου και στον ιστότοπο του ICO.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)

_________________________


