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Prije završetka prijelaznog razdoblja za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 31. prosinca
2020., EU i Ujedinjena Kraljevina postigli su sporazum 24. prosinca 2020. („Sporazum o trgovini i
suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine” ili „Sporazum”)1.

Europska unija i Ujedinjena Kraljevina taj su sporazum potpisale 30. prosinca 2020. Sporazum o
trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2021., i to
na privremenoj osnovi do 28. veljače 2021., kako bi Europski parlament dobio dovoljno vremena da
izrazi svoju suglasnost sa sporazumom te kako bi Vijeće EU-a moglo donijeti odluku o sklapanju
sporazuma.

Sporazumom o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine predviđa se da se tijekom
određenog razdoblja i pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina zadrži svoj trenutačni sustav zaštite
podataka, svi prijenosi osobnih podataka između dionika koji podliježu Općoj uredbi i subjekata iz
Ujedinjene Kraljevine neće se smatrati prijenosima u treću zemlju na koje se primjenjuju odredbe iz
poglavlja V. Opće uredbe2. Ova se privremena odredba primjenjuje od stupanja na snagu nacrta

1 Vidjeti Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
2 Vidjeti članak FINPROV.10A „Privremena odredba o prijenosu osobnih podataka Ujedinjenoj Kraljevini”,
Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Vidjeti i Pitanja i odgovore Europske komisije:
Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, u dijelu o sigurnosti, izvršavanju
zakonodavstva i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/qanda_20_2532
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Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine tijekom razdoblja od najviše šest
mjeseci (odnosno, najkasnije do 30. lipnja 2021.).

To znači da će organizacije koje podliježu Općoj uredbi moći nastaviti prenositi informacije u
organizacije Ujedinjene Kraljevine bez potrebe za uspostavom alata za prijenos u skladu s člankom 46.
Opće uredbe ili potrebe za odstupanjem iz članka 49. te Uredbe.

Ako se najkasnije do 30. lipnja 2021. ne donese nikakva odluka o primjerenosti primjenjiva na
Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 45. Opće uredbe, svi prijenosi osobnih podataka između
dionika koji podliježu Općoj uredbi i subjekata iz Ujedinjene Kraljevine smatrat će se prijenosima
osobnih podataka u treću zemlju te će se stoga na njih primjenjivati odredbe iz poglavlja V. Opće
uredbe. Za takve će prijenose stoga biti potrebne odgovarajuće zaštitne mjere (npr. klauzule od zaštiti
podataka, obvezujuća korporativna pravila3, kodeksi ponašanja itd.) s provedivim pravima ispitanika i
učinkovitim pravnim lijekovima za ispitanike, u skladu s člankom 46. Opće uredbe.

Osobni podatci možda će se i dalje moći prenijeti u Ujedinjenu Kraljevinu na temelju odstupanja iz
članka 49. Opće uredbe ako su ispunjeni posebni uvjeti. Međutim, članak 49. Opće uredbe iznimne je
prirode i odstupanja koja sadrži moraju se tumačiti restriktivno te se ona uglavnom odnose na
aktivnosti obrade koje su povremene i koje se ne ponavljaju4.

Štoviše, ako će se osobni podatci prenositi u Ujedinjenu Kraljevinu na temelju zaštitnih mjera iz članka
46. Opće uredbe, možda će biti potrebne dodatne mjere da bi se razina zaštite prenesenih podataka
podigla na razinu standarda EU-a o načelnoj istovjetnosti zaštite u skladu s Preporukama 01/2020 o
mjerama kojima se dopunjuju alati za prijenos podataka kako bi se osigurala usklađenost s razinom
zaštite osobnih podataka u EU-u5.

Voditelji obrade i/ili izvršitelji obrade morat će ispuniti i druge obveze koje proizlaze iz Opće uredbe, s
posebnim naglaskom na ažuriranju evidencije o aktivnostima obrade i obavijestima o privatnosti kako
bi se u njih uvrstili prijenosi podataka u Ujedinjenu Kraljevinu.

Europski odbor za zaštitu podataka podsjeća na smjernice koje su o tom pitanju dala nadzorna tijela i
Europska Komisija (EK). Organizacije iz Europskog gospodarskog prostora mogu se prema potrebi
obratiti nacionalnim nadzornim tijelima nadležnima za nadzor srodnih aktivnosti obrade.

Za prijenose podataka iz UK-a u EGP, Europski odbor za zaštitu podataka preporučuje redovito
provjeravanje mrežnog mjesta Vlade Ujedinjene Kraljevine i mrežnog mjesta Ureda povjerenika za
informiranje (ICO) radi dobivanja aktualnih smjernica.

Za Europski odbor za zaštitu podataka

Predsjednica

3 Vidjeti osnovne informacije Europskog odbora za zaštitu podataka o obvezujućim korporativnim pravilima za
grupe poduzetnika / poduzeća kojima je ICO vodeće nadzorno tijelo za BCR-ove, https://edpb.europa.eu/our-
work-tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-undertakings-enterprises-which-have_hr
4 Vidjeti Smjernice EDPB-a 02/2018 o odstupanjima iz članka 49. Uredbe 2016/679, https://edpb.europa.eu/our-
work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_hr
5 Vidjeti Preporuke 01/2020 o mjerama kojima se dopunjuju alati za prijenos podataka kako bi se osigurala
usklađenost s razinom zaštite osobnih podataka u EU-u https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-
consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_hr
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