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Obvestilo o prenosih podatkov v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov v Združeno kraljestvo po izteku
prehodnega obdobja
Sprejeto 15. decembra 2020
Posodobljeno 13. januarja 2021
Pred iztekom prehodnega obdobja za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije
31. decembra 2020 sta EU in Združeno kraljestvo 24. decembra 2020 dosegla dogovor (v nadaljevanju:
„Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom“ ali „sporazum“)1.
EU in Združeno kraljestvo sta sporazum podpisala 30. decembra 2020. Uporablja se začasno od
1. januarja 2021 do 28. februarja 2021, da se Evropskemu parlamentu zagotovi dovolj časa za njegovo
odobritev, Svetu EU pa, da sprejme sklep o sklenitvi sporazuma.
Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom določa, da se za določeno
obdobje vsi prenosi osebnih podatkov med subjekti, za katere se uporablja Splošna uredba o varstvu
podatkov, in subjekti iz Združenega kraljestva, ne bodo šteli za prenose v tretjo državo, za katere se
uporabljajo določbe poglavja V Splošne uredbe o varstvu podatkov, če se bo še naprej uporabljala
veljavna ureditev Združenega kraljestva o varstvu podatkov.2 Ta začasna določba se uporablja od
začetka veljavnosti osnutka sporazuma za obdobje največ šestih mesecev (tj. najpozneje do
30. junija 2021).
To pomeni, da bodo lahko organizacije, za katere se uporablja Splošna uredba o varstvu podatkov, še
naprej prenašale podatke organizacijam v Združenem kraljestvu, ne da bi morale vzpostaviti orodje za
prenos iz člena 46 navedene uredbe ali se opreti na odstopanje iz člena 49 te uredbe.

Glejte Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=SL
2
Glejte člen FINPROV.10A „Vmesna določba za prenos osebnih podatkov Združenemu kraljestvu“, Sporazum o
trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom. Glejte tudi vprašanja in odgovore Evropske komisije:
Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, poglavje o varnosti, kazenskem pregonu
in
pravosodnem
sodelovanju
v
kazenskih
zadevah
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_20_2532
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Če se najpozneje do 30. junija 2021 ne sprejme sklep o ustreznosti, ki bo veljal za Združeno kraljestvo
v skladu s členom 45 Splošne uredbe o varstvu podatkov, bodo vsi prenosi osebnih podatkov med
subjekti, za katere se uporablja ta uredba, in subjekti iz Združenega kraljestva pomenili prenos osebnih
podatkov v tretjo državo in bodo zato zanje veljale določbe poglavja V Splošne uredbe o varstvu
podatkov. Posledično bodo za take prenose potrebni ustrezni zaščitni ukrepi (na primer standardna
določila o varstvu podatkov, zavezujoča poslovna pravila,3 kodeksi ravnanja itd.) z izvršljivimi pravicami
in učinkovitimi pravnimi sredstvi za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu s
členom 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Pod določenimi pogoji bo prenos osebnih podatkov v Združeno kraljestvo še vedno mogoč na podlagi
odstopanja iz člena 49 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Vendar pa ta člen 49 pomeni izjemo, zato
je treba odstopanja, ki jih vsebuje, razlagati restriktivno, nanašajo pa se v glavnem na dejavnosti
obdelave, ki so občasne in se ne ponavljajo.4
Kadar se bodo osebni podatki prenesli v Združeno kraljestvo na podlagi zaščitnih ukrepov iz člena
46 Splošne uredbe o varstvu podatkov, bodo morda potrebni dopolnilni ukrepi, da bi raven varstva
prenesenih podatkov uskladili s standardom EU o bistveni enakovrednosti v skladu s Priporočilom
št. 01/2020 o ukrepih, ki dopolnjujejo orodja za prenos, za zagotovitev skladnosti z ravnjo varstva
osebnih podatkov na ravni EU.5
Upravljavci in/ali obdelovalci bodo morali izpolnjevati tudi druge obveznosti, ki izhajajo iz Splošne
uredbe o varstvu podatkov, zlasti glede potrebe po posodobitvi evidenc o obdelavi in izjav o varstvu
osebnih podatkov, da se v njih navedejo prenosi v Združeno kraljestvo.
Evropski odbor za varstvo podatkov opozarja na smernice, ki so jih o tej zadevi zagotovili nadzorni
organi in Evropska komisija. Organizacije iz EGP se lahko po potrebi obrnejo na nacionalne nadzorne
organe, pristojne za nadzor nad povezanimi dejavnostmi obdelave osebnih podatkov.
Evropski odbor za varstvo podatkov za prenos podatkov iz Združenega kraljestva v EGP predlaga, da
za najnovejše smernice redno preverjate spletni mesti vlade Združenega kraljestva in urada ICO.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov
Predsednica

(Andrea Jelinek)

Glejte Obvestilo Evropskega odbora za varstvo podatkov o zavezujočih poslovnih pravilih za skupine podjetij,
pri
katerih
ima
urad
ICO
vlogo
vodilnega
nadzornega
organa,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnoteforgroupswithicoasbcrleadsa_20200
722_sl.pdf
4
Glejte Smernice št. 02/2018 o odstopanjih iz člena 49 v skladu z Uredbo (EU) 2016/679,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_sl.pdf.
5
Glejte Priporočilo 01/2020 o ukrepih, ki dopolnjujejo orodja za prenos, za zagotovitev skladnosti z ravnjo
varstva
osebnih
podatkov
na
ravni
EU,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasu
restransferstools_sl.pdf.
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