
Informácia o záväzných vnútropodnikových pravidlách pre
skupiny podnikov,

pre ktoré je Úrad komisára pre informácie (ICO) vedúcim
dozorným orgánom pre záväzné vnútropodnikové pravidlá

Prijaté 22. júla 2020

Týmto dokumentom nie je dotknutá analýza, ktorú v súčasnosti vykonáva Európsky výbor pre ochranu
údajov (ďalej len „EDPB“), pokiaľ ide o dôsledky rozsudku SDEÚ vo veci DPC/Facebook Ireland a
Schrems1, pokiaľ ide o záväzné vnútropodnikové pravidlá (ďalej len „BCR“) ako nástroj na prenos.

 Oprávnení držitelia záväzných vnútropodnikových pravidiel

Z hľadiska postupu:

Držitelia záväzných vnútropodnikových pravidiel, pre ktorých je Úrad komisára pre informácie (ďalej
len „ICO“) príslušným dozorným orgánom (vedúcim dozorným orgánom pre BCR), musia zaviesť všetky
organizačné opatrenia, na základe ktorých možno určiť nový vedúci dozorný orgán pre BCR v EHP na
základe kritérií stanovených v dokumente WP263 rev.012. Táto zmena vedúceho dozorného orgánu
pre BCR nadobudne účinnosť najneskôr na konci prechodného obdobia pre brexit.

V prípade BCR, ktoré už boli schválené podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, bude musieť
nový vedúci dozorný orgán pre BCR v EHP ako nový príslušný dozorný orgán v súlade s článkom 47
ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vydať pred skončením prechodného obdobia nové
rozhodnutie o schválení po vydaní stanoviska EDPB.

V prípade BCR, pri ktorých ICO konal ako vedúci dozorný orgán pre BCR podľa smernice 95/46/ES, nový
vedúci dozorný orgán pre BCR v EHP nebude musieť vydať schválenie.

Z hľadiska obsahu:

Držitelia BCR, pre ktorých je ICO vedúcim dozorným orgánom pre BCR, musia svoje BCR doplniť o odkaz
na právny poriadok EHP pred skončením prechodného obdobia pre brexit. S cieľom pomôcť skupinám

1 SDEÚ, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems (C-311/18).
2 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29, Pracovný dokument, v ktorom sa stanovuje postup spolupráce pri
schvaľovaní „záväzných vnútropodnikových pravidiel“ pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov podľa
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, dokument WP263 rev.01, prijatý 11. apríla 2018 – schválený EDPB.



podnikov s týmto postupom sa v prílohe k tomuto dokumentu uvádza zoznam prvkov, ktoré je
potrebné zmeniť.

Ak pred skončením prechodného obdobia nebudú vykonané tieto zmeny, prípadne nedôjde k novému
schváleniu, skupiny podnikov sa po skončení prechodného obdobia nebudú môcť opierať o svoje BCR
ako o platný mechanizmus prenosu údajov mimo EHP.

EDPB takisto pripomína, že po začatí uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov pred
dvoma rokmi, skupiny podnikov už mali mať aktualizované svoje BCR podľa všeobecného nariadenia
o ochrane údajov v súlade s požiadavkami stanovenými v dokumente WP256 rev.013 a WP257 rev.014.
Zatiaľ čo prevzatie BCR novým vedúcim dozorným orgánom pre BCR neznamená, že tento orgán overil,
či boli tieto aktualizácie vykonané, kedykoľvek tak môže urobiť a požadovať, aby každý držiteľ BCR
vykonal príslušné zmeny a v tejto súvislosti prijal akékoľvek následné rozhodnutie. Nový vedúci
dozorný orgán pre BCR môže považovať za potrebné a požadovať aj akékoľvek iné zmeny takto
prevzatých BCR. Všetky dozorné orgány vrátane nového vedúceho dozorného orgánu pre BCR si
vyhradzujú právo na výkon svojich právomocí vrátane právomoci viesť vyšetrovanie týkajúce sa BCR
vrátane samotného vykonávania BCR alebo venovať osobitnú pozornosť určitým aspektom takýchto
BCR v kontexte širšieho vyšetrovania spoločnosti a prípadne poskytnúť schválenie.

 Aktuálne žiadosti o BCR predložené ICO

Z hľadiska postupu:

Skupiny podnikov, v prípade ktorých sú BCR vo fáze preskúmania zo strany ICO, sa vyzývajú, aby
zaviedli všetky organizačné opatrenia, na základe ktorých možno určiť nový vedúci dozorný orgán pre
BCR v EHP na základe kritérií stanovených v dokumente WP263 rev.01 pred skončením prechodného
obdobia pre brexit. Budú musieť kontaktovať tento dozorný orgán s cieľom poskytnúť všetky potrebné
informácie o tom, prečo by daný dozorný orgán prichádzal do úvahy ako nový vedúci dozorný orgán
pre BCR.

Nový vedúci dozorný orgán pre BCR prevezme žiadosť a formálne začne schvaľovací postup, na ktorý
sa vzťahuje stanovisko EDPB.

Počas prechodného obdobia sa skupina podnikov môže po schválení zo strany ICO rozhodnúť, že
presunie svoje žiadosti o BCR k novému vedúcemu dozornému orgánu pre BCR. V takom prípade bude
musieť nový vedúci dozorný orgán pre BCR v EHP, ako nový príslušný dozorný orgán v súlade s článkom
47 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pred skončením prechodného obdobia vydať
nové rozhodnutie o schválení po vydaní stanoviska EDPB.

Z hľadiska obsahu:

Každá skupina podnikov, ktorej BCR sú v procese schvaľovania zo strany ICO pred koncom
prechodného obdobia po vydaní stanoviska EDPB, musí zabezpečiť, aby jej BCR odkazovali na právny
poriadok EHP s informáciami o súvisiacich zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť (najneskôr) na konci
prechodného obdobia. S cieľom pomôcť im s týmto postupom sa v prílohe k tomuto dokumentu
uvádza zoznam prvkov, ktoré je potrebné zmeniť.

3 Pracovný dokument pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 stanovujúci tabuľku s prvkami a zásadami,
ktoré majú záväzné vnútropodnikové pravidlá obsahovať, naposledy revidovaný a prijatý 6. februára 2018,
WP256 rev.01 – schválený EDPB.
4 Pracovný dokument pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 stanovujúci tabuľku s prvkami a zásadami,
ktoré majú záväzné vnútropodnikové pravidlá sprostredkovateľa obsahovať, naposledy revidovaný a prijatý
6. februára 2018, WP257 rev.01 – schválený EDPB.



V oboch uvedených prípadoch dozorný orgán v EHP, ktorý môže byť oslovený, aby konal ako nový
vedúci dozorný orgán pre BCR, na základe kritérií stanovených v dokumente WP263 a v spolupráci s
ďalšími dotknutými dozornými orgánmi v jednotlivých prípadoch posúdi, či je vhodným vedúcim
dozorným orgánom pre BCR a príslušne informuje skupinu.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)



Príloha: Kontrolný zoznam prvkov pre záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktoré je potrebné zmeniť v prípade
zmeny vedúceho dozorného orgánu pre záväzné vnútropodnikové pravidlá v súvislosti s brexitom

 Tieto prvky sa aktualizujú v dôsledku zmeny vedúceho dozorného orgánu pre záväzné vnútropodnikové pravidlá (ďalej len „BCR“) v súvislosti s
brexitom. Okrem prvkov uvedených v nasledujúcej tabuľke by sa všetky vymedzenia pojmov subjektov EHP, uplatniteľného práva EHP a akékoľvek
iné relevantné vymedzenia pojmov mali zmeniť tak v BCR pre prevádzkovateľov (ďalej len „BCR-C“), ako aj v BCR pre sprostredkovateľov (ďalej len
„BCR-P“).

 V konkrétnom prípade BCR-P je potrebné zvážiť potrebu preformulovať dohodu o úrovni poskytovaných služieb, ak sa prevádzkovateľ nachádza v
Spojenom kráľovstve. Okrem toho v prípade BCR-P, pri ktorých je zmluvným partnerom prevádzkovateľa člen skupiny so sídlom v Spojenom
kráľovstve, dohodu o úrovni poskytovaných služieb bude potrebné opätovne podpísať s členom skupiny so sídlom v EHP.

Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

1. ZÁVÄZNOSŤ
1.2 Vysvetlenie záväznosti
pravidiel pre členov BCR
skupiny podnikov ako aj
zamestnancov

ÁNO

V BCR a súvisiacich
dokumentoch, najmä
vybraných právne
záväzných opatreniach

ÁNO

Oddiel 4
dokumentu
WP2646 alebo
WP2657

Článok 47
ods.1 písm.
a) a článok
47 ods. 2
písm. c)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Povinnosť skupiny podnikov
organizovať vnútorné
záležitosti s cieľom zabezpečiť,
aby BCR boli záväzné v rámci
celého EHP, napr. v prípade
potreby nahradiť akýkoľvek
odkaz na predchádzajúceho
„žiadateľa o BCR (v Spojenom
kráľovstve)“ novým
„žiadateľom o BCR v EHP“.

5 Ide o kritériá z dokumentov WP256rev. 01 a WP257rev.01 (schválených EDPB), pri ktorých sa EDPB domnieva, že sú ovplyvnené brexitom.
6 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29, Odporúčanie k štandardnej žiadosti o schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel prevádzkovateľa pre prenos osobných
údajov, dokument WP264, prijatý 11. apríla 2018, schválený EDPB.
7 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29, Odporúčanie k štandardnej žiadosti o schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel sprostredkovateľa pre prenos osobných
údajov, dokument WP265, prijatý 11. apríla 2018, schválený EDPB.



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

 Ak je záväznosť zabezpečená
jednostranným vyhlásením,
bolo by potrebné posúdiť, či je
zúčastnený člen skupiny
podnikov (ďalej len „člen
BCR“), ktorý vydal
jednostranné vyhlásenie,
usadený v členskom štáte,
ktorý uznáva tento právny
nástroj.

 V právnom nástroji, ktorý sa
používa na zabezpečenie
záväznosti BCR, nahradiť každý
odkaz na „zmluvné právo (v
Spojenom kráľovstve)“
vzťahujúci sa na právne
záväzný nástroj odkazom na
nové zmluvné právo EHP.

 Požiadať skupinu podnikov,
aby zmenili/aktualizovali
všetky dokumenty súvisiace s
BCR, najmä vybrané právne
záväzné opatrenia (napr.
medzivládne dohody).

EXTERNE
1.3 Vytvorenie práv
oprávnenej tretej strany pre

ÁNO ÁNO Článok 47
ods.1 písm.

 Zabezpečiť, aby dotknuté
príslušné dozorné orgány mali
sídlo v EHP v súlade s



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

dotknuté osoby. Vrátane
možnosti podať sťažnosť
príslušnému dozornému
orgánu a na súde

Oddiel 4
dokumentu
WP264 a
WP265

b) a článok
47 ods. 2
písm. c),
článok 47
ods. 2 písm.
e)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

dokumentom WP256 rev.018 a
dokumentom WP257 rev.019.

 Zabezpečiť, aby sa v súlade s
dokumentom WP256 rev.01 a
WP257 rev.01 odkazovalo na
súdy v EHP, aj pokiaľ ide o
práva, ktoré sú uplatniteľné
priamo voči
sprostredkovateľovi, a práva,
ktoré sú uplatniteľné voči
sprostredkovateľovi, ak
dotknutá osoba nie je schopná
podať žalobu proti
prevádzkovateľovi.

1.4 Zodpovednosť voči
prevádzkovateľovi

ÁNO (vzťahuje sa len
na BCR-P)

ÁNO
(vzťahuje sa
len na BCR-P)

Oddiel 4
dokumentu
WP265

Oddiel 1.4
dokumentu
WP257rev.01

 Zabezpečiť, aby dohoda o
poskytovaní služieb, na
základe ktorej sú BCR-P
záväzné pre prevádzkovateľa,
na strane člena skupiny
podnikov konajúceho ako
prevádzkovateľ bola
podpísaná členom BCR v EHP,

8 Pracovný dokument pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 stanovujúci tabuľku s prvkami a zásadami, ktoré majú záväzné vnútropodnikové pravidlá obsahovať,
naposledy revidovaný a prijatý 6. februára 2018, WP256 rev.01 – schválený EDPB.
9 Pracovný dokument pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 stanovujúci tabuľku s prvkami a zásadami, ktoré majú záväzné vnútropodnikové pravidlá sprostredkovateľa
obsahovať, naposledy revidovaný a prijatý 6. februára 2018, WP257 rev.01 – schválený EDPB.



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

 Zabezpečiť, aby bol
prevádzkovateľ oprávnený
presadzovať BCR-P voči aspoň
jednému členovi BCR v EHP (t.
j. buď voči členovi BCR s
delegovanými
zodpovednosťami v oblasti
ochrany údajov v EHP alebo
vývozcovi v EHP).

1.5 Ústredie EÚ, člen EÚ s
delegovanými
zodpovednosťami v oblasti
ochrany údajov alebo
vývozca údajov prijíma
zodpovednosť za úhradu
náhrady škody a za nápravu
porušení BCR

ÁNO ÁNO

Oddiel 1, 3 a
4 dokumentu
WP264 a
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
f)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Ak člen BCR s delegovanými
zodpovednosťami má sídlo v
Spojenom kráľovstve, nový
subjekt, ktorý preberá
zodpovednosť za akékoľvek
porušenie BCR inými členmi
BCR mimo EHP, sa musí
nachádzať v EHP.

 Okrem toho sa pripomína, že v
prípade, ak sa v BCR
stanovuje, že každý člen BCR,
ktorý vyváža údaje z EHP na
základe BCR, bude
zodpovedný za porušenie BCR
zo strany dovozcu údajov, člen
BCR, ktorý sa nachádza v
Spojenom kráľovstve, sa
považuje za dovozcu údajov, a
nie za vývozcu údajov.



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

1.6. Spoločnosť má
dostatočné aktíva.

NIE ÁNO

Oddiel 4
dokumentu
WP264 a
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
f)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Potvrdiť, či nový subjekt, ktorý
preberá zodpovednosť v EHP,
má dostatočné finančné
prostriedky (alebo potvrdenie
o poistení) na pokrytie
akýchkoľvek škôd.

2. ÚČINNOSŤ
2. Existencia postupu na
vybavovanie sťažností v
prípade BCR.

ÁNO ÁNO
Oddiel 5
dokumentu
WP264 a
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
i) a článok 12
ods. 3
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Zabezpečiť, aby každý odkaz
na príslušný dozorný orgán
odkazoval na dozorný orgán v
EHP (možnosť voľby medzi
dozorným orgánom v EHP
štáte svojho obvyklého
pobytu, miestom výkonu
práce alebo miestom
údajného porušenia v EHP
podľa článku 77 všeobecného
nariadenia o ochrane údajov).

 Zabezpečiť, aby všetky odkazy
na „príslušné súdy“ alebo
„jurisdikciu štátu“ mali sídlo v
EHP (možnosť voľby dotknutej
osoby, aby sa konalo na
súdoch v EHP, kde má
prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ
prevádzkareň, alebo kde má



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

dotknutá osoba svoj obvyklý
pobyt podľa článku 79
všeobecného nariadenia o
ochrane údajov).

2.3. Existencia programu
auditu vzťahujúceho sa na
BCR.

ÁNO ÁNO

Oddiel 5
dokumentu
WP264 a
WP265

Článok 47
ods.2 písm. j)
a článok 47
ods. 2 písm.
l), článok 38
ods. 3
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

Zabezpečiť, aby dozorné
orgány, ktoré získali
oprávnenie/právomoc na
vykonanie auditu ochrany
údajov všetkých BCR, boli
usídlené v EHP.

 Nahradiť každý odkaz na
pôvodný vedúci dozorný orgán
pre BCR (v Spojenom
kráľovstve) odkazom na nový
orgán.

3. POVINNOSŤ SPOLUPRÁCE
3.1. Povinnosť spolupracovať
s dozornými orgánmi.

ÁNO ÁNO

Oddiel 6
dokumentu
WP264 a
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
l)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Zabezpečiť, aby povinnosť
spolupráce s dozornými
orgánmi odkazovala na
dozorné orgány so sídlom v
EHP.

3.2 Povinnosť spolupracovať
s prevádzkovateľom.

ÁNO (vzťahuje sa len
na BCR-P)

ÁNO
(vzťahuje sa
len na BCR-P)

Oddiel 3.2
dokumentu
WP257rev.01

 Zabezpečiť, aby povinnosť
spolupráce s dozornými
orgánmi odkazovala na



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

Oddiel 7
dokumentu
WP265

dozorné orgány so sídlom v
EHP.

4. OPIS SPRACOVANIA A TOKOV ÚDAJOV
4.1. Opis vecnej pôsobnosti
BCR (povaha prenášaných
údajov, typ dotknutých osôb,
krajiny).

ÁNO ÁNO

Oddiel 2, 3 a
7 dokumentu
WP264 a
oddiel 2, 3 a 8
dokumentu
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
b)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Vypustiť Spojené kráľovstvo zo
zoznamu „členských štátov
EHP“

 Pridať Spojené kráľovstvo do
zoznamu tretích krajín, do
ktorých sa budú prenášať
osobné údaje (v prípade
potreby), a odstrániť subjekty
zo Spojeného kráľovstva zo
zoznamu vývozcov.

4.2. Vyhlásenie o
geografickom rozsahu
pôsobnosti BCR.

ÁNO ÁNO

Oddiel 2 a 7
dokumentu
WP264 a
oddiel 2 a 8
dokumentu
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
a)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Pridať Spojené kráľovstvo do
zoznamu tretích krajín a
odstrániť subjekty zo
Spojeného kráľovstva zo
zoznamu vývozcov.

5. MECHANIZMY PRE OHLASOVANIE A ZAZNAMENÁVANIE ZMIEN
5.1. Postup aktualizácie BCR. ÁNO ÁNO

Oddiel 8
dokumentu

Článok 47
ods. 2 písm.
k)
všeobecného

 Nahradiť každý odkaz na
pôvodný vedúci dozorný orgán
pre BCR (v Spojenom



Kritériá pri zmene vedúceho
dozorného orgánu pre BCR5 V BCR

Vo formulári
žiadosti

Odkaz Poznámky
Odkaz na formulár

žiadosti/BCR

WP264 a
WP265

nariadenia o
ochrane
údajov

kráľovstve) odkazom na nový
orgán v EHP.

6. ZÁRUKY V OBLASTI OCHRANY ÚDAJOV
6.1.2. Zodpovednosť a iné
nástroje.

ÁNO ÁNO

Oddiel 10
dokumentu
WP264 a
WP265

Článok 47
ods. 2 písm.
d) a článok
30
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Zabezpečiť, aby sa všetky
odkazy na dozorné orgány
chápali ako odkazy na dozorné
orgány v EHP.

6.3. Potreba
transparentnosti, ak
vnútroštátne právne predpisy
bránia skupine v dodržiavaní
BCR.

ÁNO NIE Článok 47
ods. 2 písm.
m)
všeobecného
nariadenia o
ochrane
údajov

 Zabezpečiť, aby sa povinnosť
ohlasovania vykonávala voči
dozorným orgánom v EHP.


