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Prieš 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigiant pereinamajam Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos laikotarpiui, 2020 m. gruodžio 24 d. ES ir Jungtinė Karalystė pasiekė susitarimą (toliau – ES ir
Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas arba Susitarimas)1.

Susitarimą ES ir Jungtinė Karalystė pasirašė 2020 m. gruodžio 30 d. ES ir Jungtinės Karalystės prekybos
ir bendradarbiavimo susitarimas laikinai taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d.,
siekiant duoti laiko Europos Parlamentui pritarti Susitarimui, o ES Tarybai – priimti sprendimą dėl
Susitarimo sudarymo.

ES ir Jungtinės Karalystė prekybos ir bendradarbiavimo susitarime nustatyta, kad nurodytą laikotarpį
bet koks asmens duomenų perdavimas tarp Sąjungos subjektų, kuriems taikomas BDAR, ir Jungtinės
Karalystės subjektų nelaikomas perdavimu į trečiąją šalį, kuriam taikomas BDAR V skyrius2. Ši
pereinamojo laikotarpio nuostata taikoma nuo ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir
bendradarbiavimo susitarimo projekto įsigaliojimo ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius (t. y. ne ilgiau kaip
iki 2021 m. birželio 30 d.).

1 Žr. ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=LT
2 Žr. ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo FINPROV.10A straipsnį „Laikinoji
nuostata dėl asmens duomenų perdavimo Jungtinei Karalystei“. Taip pat žr. Europos Komisijos klausimus ir
atsakymus: ES ir Jungtinės Karalystė prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, dalis apie Saugumą, teisėsaugos
ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/qanda_20_2532
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Tai reiškia, kad organizacijos, kurioms taikomas BDAR, galės perduoti duomenis Jungtinės Karalystės
organizacijoms ir neturės įgyvendinti perdavimo priemonės pagal 46 straipsnį arba remtis BDAR
49 straipsnyje numatyta nukrypti leidžiančia nuostata.

Jei iki 2021 m. birželio 30 d. nebus priimtas Jungtinei Karalystei taikytinas BDAR 45 straipsnyje
nustatytas sprendimas dėl tinkamumo, visi asmens duomenų perdavimai tarp suinteresuotųjų
subjektų, kuriems taikomas BDAR, ir Jungtinės Karalystės subjektų bus laikomi asmens duomenų
perdavimu į trečiąją šalį ir jiems bus taikomos BDAR V skyriaus nuostatos. Todėl tokiam duomenų
perdavimui reikės tinkamų apsaugos priemonių (pvz., standartinių duomenų apsaugos sąlygų, įmonei
privalomų taisyklių3, elgesio kodeksų ir t. t.) su vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir
veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis duomenų subjektams pagal BDAR 46 straipsnį.

Esant tam tikroms sąlygoms, perduoti asmens duomenis į Jungtinę Karalystę vis dar gali būti įmanoma
pagal BDAR 49 straipsnyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą. Tačiau BDAR 49 straipsnis yra
išimtinio pobūdžio ir jame numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos turi būti aiškinamos siaurai ir gali
būti taikomos tik tada, kai duomenų perdavimas nėra reguliarus ir pasikartojantis4.

Be to, kai asmens duomenys bus perduodami į Jungtinę Karalystę remiantis BDAR 46 straipsnyje
numatytomis apsaugos priemones numatančiomis nuostatomis, gali reikėti papildomų priemonių, kad
perduodamų duomenų apsaugos lygis būtų iš esmės lygiavertis ES standartui, kaip nurodyta
Rekomendacijose Nr. 01/2020 dėl priemonių, kuriomis papildomos duomenų perdavimo priemonės
siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ES asmens duomenų apsaugos lygio5.

Duomenų valdytojai ir (arba) tvarkytojai taip pat turės vykdyti kitas BDAR nustatytas prievoles, visų
pirma – atnaujinti tvarkymo veiksmų įrašus ir pranešimus apie privatumo apsaugą, kad juose būtų
nurodyta, jog duomenys perduodami į Jungtinę Karalystę.

EDAV primena gaires, kurias šiuo klausimu pateikė priežiūros institucijos ir Europos Komisija (EK).
Prireikus EEE organizacijos gali kreiptis į nacionalines priežiūros institucijas, kompetentingas prižiūrėti
su asmens duomenų tvarkymu susijusią veiklą.

Ieškant aktualių gairių dėl duomenų perdavimo iš Jungtinės Karalystės į EEE, EDAV siūlo reguliariai
peržiūrėti informaciją Jungtinės Karalystės Vyriausybės interneto svetainėje ir ICO svetainėje.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu

Pirmininkė

(Andrea Jelinek)

3 Žr. EDAV informacinį pranešimą dėl įmonėms privalomų taisyklių, skirtą įmonių grupėms, kurių vadovaujanti
įmonėms privalomų taisyklių priežiūros institucija yra ICA,https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-undertakings-enterprises-which-have_lt
4 Žr. Gaires Nr. 02/2018 dėl leidžiančių nukrypti nuostatų pagal Reglamento (EB) 2016/679 49 straipsnį,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-article-49-
under-regulation_lt
5 Rekomendacijos Nr. 01/2020 dėl priemonių duomenų perdavimo priemonėms papildyti, siekiant užtikrinti
atitiktį ES asmens duomenų apsaugos lygiui,https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-
704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_lt
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