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Notă de informare privind transferurile de date în temeiul
RGPD către Regatul Unit după perioada de tranziție

Adoptată la 15 decembrie 2020
Actualizată la 13 ianuarie 2021

Înainte de încheierea perioadei de tranziție pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană
la 31 decembrie 2020, UE și Regatul Unit au ajuns la un acord la 24 decembrie 2020 („Acordul
comercial și de cooperare UE-Regatul Unit” sau „acordul”)1.

Acordul a fost semnat de UE și Regatul Unit la 30 decembrie 2020. Acordul comercial și de cooperare
UE-Regatul Unit a început să se aplice cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021 până la 28 februarie
2021, pentru a acorda timp Parlamentului European să ratifice acordul și Consiliului UE să adopte
decizia privind încheierea acordului.

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit prevede că, pentru o perioadă specificată și cu
condiția ca actualul regim de protecție a datelor din Regatul Unit să rămână în vigoare, toate
transferurile de date cu caracter personal între părțile interesate care intră sub incidența RGPD și
entitățile din Regatul Unit nu vor fi considerate transferuri către o țară terță, conform dispozițiilor de
la capitolul V din RGPD2. Această dispoziție provizorie se aplică de la intrarea în vigoare a proiectului
de acord comercial și de cooperare UE-Regatul Unit pentru o perioadă maximă de șase luni (și anume,
până la 30 iunie 2021 cel târziu).

Prin urmare, organizațiile care intră sub incidența RGPD vor putea transfera în continuare date către
organizații din Regatul Unit fără să fie necesară instituirea unui instrument de transfer în temeiul
articolului 46 din RGPD sau o derogare în temeiul articolului 49 din RGPD.

Dacă, până la 30 iunie 2021, nu se adoptă nicio decizie privind caracterul adecvat aplicabilă Regatului
Unit în temeiul articolului 45 din RGPD, toate transferurile de date cu caracter personal între părțile

1 Vezi Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=RO
2 Vezi articolul FINPROV.10A „Dispoziție provizorie privind transmiterea datelor cu caracter personal către
Regatul Unit”, Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit. Vezi și întrebările și răspunsurile Comisiei
Europene: Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, partea privind securitatea, aplicarea legii și
cooperarea judiciară în materie penală
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_2532
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interesate care intră sub incidența RGPD și entitățile din Regatul Unit vor constitui un transfer de date
cu caracter personal către o țară terță și, prin urmare, vor face obiectul dispozițiilor de la capitolul V
din RGPD. Prin urmare, aceste transferuri vor necesita garanții adecvate (de exemplu, clauze standard
de protecție a datelor, reguli corporatiste obligatorii3, coduri de conduită etc.) cu drepturi opozabile
ale persoanelor vizate și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate, în conformitate cu articolul 46
din RGPD.

Sub rezerva unor condiții specifice, se pot transfera în continuare date cu caracter personal către
Regatul Unit în baza unei derogări menționate la articolul 49 din RGPD. Articolul 49 din RGPD are însă
un caracter excepțional, iar derogările pe care le prevede trebuie interpretate în mod restrictiv și
trebuie să se refere, în principal, la activități de prelucrare a datelor care se desfășoară ocazional și nu
sunt repetitive4.

În plus, în cazul în care datele cu caracter personal vor fi transferate către Regatul Unit în temeiul
garanțiilor prevăzute la articolul 46 din RGPD, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a aduce
nivelul de protecție a datelor transferate la standardul UE de echivalență esențială, în conformitate cu
Recomandările 01/2020 privind măsurile care completează instrumentele de transfer pentru a asigura
conformitatea cu nivelul UE de protecție a datelor cu caracter personal5.

Operatorii și/sau persoanele împuternicite de operatori vor trebui să respecte și alte obligații care
decurg din RGPD, mai ales în ceea ce privește necesitatea de a actualiza evidențele activităților de
prelucrare și notificările referitoare la confidențialitate pentru a menționa transferurile către Regatul
Unit.

CEPD reamintește orientările furnizate în această privință de autoritățile de supraveghere și de
Comisia Europeană (CE). Organizațiile din SEE pot recurge, dacă este necesar, la autoritățile naționale
de supraveghere competente să supravegheze activitățile conexe de prelucrare a datelor.

Pentru transferurile de date din Regatul Unit către SEE, CEPD sugerează consultarea periodică a site-
ului guvernului Regatului Unit și a site-ului ICO pentru recomandări actualizate.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)

3 Vezi nota de informare a CEPD privind regulile corporatiste obligatorii (BCR) pentru grupurile de
întreprinderi/societăți a căror autoritate de supraveghere principală pentru BCR este Oficiul Comisarului pentru
Informații (ICO), https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-
undertakings-enterprises-which-have_ro
4 Vezi Orientările 2/2018 privind derogările prevăzute la articolul 49 din Regulamentul (UE) 2016/679,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-article-49-
under-regulation_ro
5 Vezi Recomandările 01/2020 privind măsurile care completează instrumentele de transfer pentru a asigura
conformitatea cu nivelul UE de protecție a datelor cu caracter personal, https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_ro


