
Obvestilo o zavezujočih poslovnih pravilih za skupine
podjetij,

pri katerih ima urad ICO vlogo vodilnega nadzornega organa

Sprejeto 22. julija 2020

Ta dokument ne posega v analizo, ki jo Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljevanju: odbor)
trenutno izvaja o posledicah sodbe Sodišča Evropske unije v zadevi DPC proti Facebook Ireland in
Schrems1 za zavezujoča poslovna pravila (angl. Binding Corporate Rules – BCR) kot orodja za prenos.

 Imetniki odobrenih zavezujočih poslovnih pravil

V postopkovnem smislu:

Imetniki zavezujočih poslovnih pravil, pri katerih ima urad ICO vlogo pristojnega nadzornega organa
(„vodilni nadzorni organ“), morajo vzpostaviti vse organizacijske ureditve, na podlagi katerih je
mogoče opredeliti nov vodilni nadzorni organ v EGP v skladu z merili iz dokumenta WP263 rev.012. Ta
sprememba vodilnega nadzornega organa začne veljati najpozneje ob koncu prehodnega obdobja
brexita.

Za zavezujoča poslovna pravila, ki so bila že odobrena v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov,
bo moral novi vodilni nadzorni organ v EGP kot novi pristojni nadzorni organ („pristojni organ“) v
skladu s členom 47(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov na podlagi mnenja odbora izdati nov sklep
o odobritvi pred koncem prehodnega obdobja.

Za zavezujoča poslovna pravila, pri katerih je imel urad ICO vlogo vodilnega nadzornega organa po
Direktivi 95/46/ES, novemu vodilnemu nadzornemu organu v EGP nove odobritve ne bo treba izdati.

V vsebinskem smislu:

Imetniki zavezujočih poslovnih pravil, pri katerih ima urad ICO vlogo vodilnega nadzornega organa,
morajo spremeniti svoja zavezujoča poslovna pravila s sklicevanjem na pravni red EGP pred koncem

1 Sodišče Evropske unije, Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems (C-
311/18).
2 Delovna skupina iz člena 29, Delovni dokument za določitev postopka sodelovanja za odobritev „zavezujočih
poslovnih pravil“ za upravljavce in obdelovalce v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, WP263 rev.01,
sprejet 11. aprila 2018 – odobril odbor.



prehodnega obdobja brexita. Za pomoč skupinam podjetij v tem postopku je v prilogi k temu obvestilu
naveden kontrolni seznam elementov, ki se spremenijo.

Če take spremembe in/ali po potrebi nova odobritev ne bodo sprejete pred koncem prehodnega
obdobja, se skupine podjetij po koncu prehodnega obdobja ne bodo mogle opreti na svoja zavezujoča
poslovna pravila kot na veljaven mehanizem za prenos podatkov izven EGP.

Odbor tudi opozarja, da bi morale skupine podjetij po začetku uporabe Splošne uredbe o varstvu
podatkov pred dvema letoma že posodobiti svoja zavezujoča poslovna pravila na podlagi Splošne
uredbe o varstvu podatkov v skladu z zahtevami iz dokumentov WP256 rev.013 in WP257 rev.014. Če
novi vodilni nadzorni organ prevzame zavezujoče poslovno pravilo, to ne pomeni, da je preveril, ali so
bile izvedene take posodobitve, lahko pa to kadar koli stori in zahteva, da kateri koli imetnik
zavezujočega poslovnega pravila izvede zadevne spremembe, v zvezi s tem pa sprejme kateri koli
posledični sklep. Zahtevajo se lahko tudi katere koli druge spremembe prevzetih zavezujočih poslovnih
pravil, kot je opisano zgoraj, če novi vodilni nadzorni organ meni, da je to potrebno. Vsi nadzorni
organi, vključno z novim vodilnim nadzornim organom, si pridržujejo pravico do izvajanja svojih
pooblastil, vključno s pooblastilom za izvedbo preiskave glede zavezujočih poslovnih pravil, tudi
samega izvajanja zavezujočega poslovnega pravila, ali da nameni posebno pozornost nekaterim
vidikom takega zavezujočega poslovnega pravila v okviru širše preiskave podjetja in po potrebi
odobritve.

 Sedanje vloge za zavezujoča poslovna pravila pri uradu ICO

V postopkovnem smislu:

Skupine podjetij, ki imajo zavezujoča poslovna pravila v fazi pregleda pri uradu ICO, se spodbuja, naj
pred koncem prehodnega obdobja brexita vzpostavijo vse organizacijske ureditve, na podlagi katerih
bi bilo mogoče opredeliti nov vodilni nadzorni organ v EGP v skladu z merili iz dokumenta WP263
rev.01. S tem nadzornim organom bodo morale navezati stik in tako zagotoviti vse potrebne
informacije o tem, zakaj bi bilo treba določeni nadzorni organ šteti za novi vodilni nadzorni organ.

Novi vodilni nadzorni organ bo prevzel vlogo in uradno začel postopek odobritve ob upoštevanju
mnenja odbora.

Skupina podjetij se med prehodnim obdobjem lahko odloči, da vlogo za zavezujoča poslovna pravila
prenese na novi vodilni nadzorni organ po odobritvi s strani urada ICO. V takem primeru bo moral novi
vodilni nadzorni organ v EGP kot novi pristojni nadzorni organ v skladu s členom 47(1) Splošne uredbe
o varstvu podatkov pred koncem prehodnega obdobja izdati nov sklep o odobritvi na podlagi mnenja
odbora.

V vsebinskem smislu:

Katera koli skupina podjetij, ki ima zavezujoča poslovna pravila v postopku za odobritev s strani urada
ICO pred koncem prehodnega obdobja na podlagi mnenja odbora, mora zagotoviti, da se njena
zavezujoča poslovna pravila sklicujejo na pravni red EGP z informacijami o povezanih spremembah, ki
bodo začele veljati (najpozneje) ob koncu prehodnega obdobja. Za pomoč tem skupinam podjetij v
tem postopku je v prilogi k temu obvestilu naveden kontrolni seznam elementov, ki se vključijo.

3 Delovna skupina iz člena 29, Delovni dokument o vzpostavitvi preglednice z elementi in načeli za zavezujoča
poslovna pravila, kakor je bil nazadnje spremenjen in sprejet 6. februarja 2018, WP256 rev.01 – odobril odbor.
4 Delovna skupina iz člena 29, Delovni dokument o vzpostavitvi preglednice z elementi in načeli za zavezujoča
poslovna pravila za obdelovalce, kakor je bil nazadnje spremenjen in sprejet 6. februarja 2018, WP257 rev.01 –
odobril odbor.



V obeh zgornjih scenarijih bo nadzorni organ v EGP, ki se lahko zaprosi, naj deluje kot novi vodilni
nadzorni organ, na podlagi meril iz dokumenta WP263 in v sodelovanju z drugimi zadevnimi
nadzornimi organi za vsak primer posebej proučil, ali je ustrezni vodilni nadzorni organ in v skladu s
tem obvestil skupino.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)



Priloga: Kontrolni seznam elementov zavezujočih poslovnih pravil za upravljavce in obdelovalce, ki jih je treba spremeniti za spremembo vodilnega
nadzornega organa v okviru brexita

 Zaradi spremembe vodilnega nadzornega organa v okviru brexita je treba posodobiti spodaj navedene elemente. V zavezujočih poslovnih pravilih za
upravljavce in zavezujočih poslovnih pravilih za obdelovalce bi bilo treba spremeniti elemente iz spodnje preglednice, vse opredelitve subjektov EGP,
zakonodajo, ki se uporablja v EGP, in druge zadevne opredelitve.

 V posebnem primeru zavezujočih poslovnih pravil za obdelovalce je treba pozornost nameniti potrebi po preoblikovanju sporazuma o ravni storitve,
če je upravljavec v Združenem kraljestvu. Poleg tega bo treba v scenarijih zavezujočih poslovnih pravil za obdelovalce, v katerih ima član skupine, ki
ima sklenjeno pogodbo z upravljavcem, sedež v Združenem kraljestvu, sporazum o ravni storitve znova podpisati s članom skupine, ki ima sedež v
EGP.

Merila za spremembo
vodilnega nadzornega

organa5

V zavezujočih
poslovnih pravilih

V obrazcu vloge
Sklicevanje
na pravne

vire
Pripombe

Sklicevanje na obrazec
vloge/zavezujoča
poslovna pravila

1. ZAVEZUJOČA NARAVA
1.2 Pojasnilo, kako pravila
postanejo zavezujoča za
člane skupine podjetij, ki
uporabljajo zavezujoča
poslovna pravila, in tudi za
zaposlene

DA

V zavezujočih
poslovnih pravilih in
dokumentih,
povezanimi z njimi,
zlasti izbranih pravno
zavezujočih ukrepih

DA

Oddelek 4
dokumenta
WP2646 ali
WP2657

Člen 47(1)(a)
in (2)(c)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Dolžnost skupine podjetij, da
uredi notranje zadeve za
zagotovitev, da bodo
zavezujoča poslovna pravila
zavezujoča v celotnem EGP,
npr. da po potrebi vsa
sklicevanja na prejšnjega
„vložnika zavezujočih
poslovnih pravil“ (v
Združenem kraljestvu)

5 Navedena merila so iz dokumentov WP256rev.01 in WP257rev.01 (ki jih je odobril odbor), za katera odbor meni, da nanje vpliva brexit.
6 Delovna skupina iz člena 29, Priporočilo za standardno vlogo za odobritev zavezujočih poslovnih pravil za upravljavca za prenos osebnih podatkov, WP264, sprejeto
11. aprila 2018 – odobril odbor.
7 Delovna skupina iz člena 29, Priporočilo za standardno vlogo za odobritev zavezujočih poslovnih pravil za obdelovalca za prenos osebnih podatkov, WP265, sprejeto
11. aprila 2018 – odobril odbor.
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nadomesti s sklicevanjem na
novega „vložnika zavezujočih
poslovnih pravil v EGP“.

 Če je zavezujoča narava
zagotovljena z enostransko
izjavo, bi bilo treba ugotoviti,
ali ima sodelujoči član
skupine podjetij („član, ki
uporablja zavezujoča
poslovna pravila“), ki poda
enostransko izjavo, sedež v
državi članici, ki priznava ta
pravni instrument.

 V pravnem instrumentu, ki se
uporabi za to, da zavezujoča
poslovna pravila postanejo
zavezujoča, nadomestiti vsa
sklicevanja na „pogodbeno
pravo“ (v Združenem
kraljestvu), ki se uporablja za
pravno zavezujoč instrument,
s sklicevanjem na novo
pogodbeno pravo EGP.

 Zahtevati, da skupina podjetij
spremeni/posodobi vse
dokumente, povezane z
zavezujočim poslovnim
pravilom, zlasti izbrane
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pravno zavezujoče ukrepe
(npr. meddržavni sporazum).

NA ZUNANJI RAVNI
1.3 Ustvariti pravice
upravičenih tretjih oseb za
posameznike, na katere se
nanašajo osebni podatki,
vključno z možnostjo
pritožbe pri pristojnem
nadzornem organu in
sodiščih

DA DA

Oddelek 4
dokumentov
WP264 in WP265

Člen 47(1)(b)
ter (2)(c) in
(e) Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Zagotoviti, da imajo navedeni
pristojni nadzorni organi
sedež v EGP v skladu z
dokumentoma WP256
rev.018 in WP257 rev.019.

 Zagotoviti sklicevanje na
sodišča s sedežem v EGP v
skladu z dokumentoma
WP256 rev.01 in WP257
rev.01, vključno s
spoštovanjem pravic, ki so
neposredno izvršljive zoper
obdelovalca, in pravic, ki so
izvršljive zoper obdelovalca,
kadar posameznik, na
katerega se nanašajo osebni
podatki, ne more uveljavljati
zahtevka zoper upravljavca.

8 Delovna skupina iz člena 29, Delovni dokument o vzpostavitvi preglednice z elementi in načeli za zavezujoča poslovna pravila, kakor je bil nazadnje spremenjen in sprejet
6. februarja 2018, WP256 rev.01 – odobril odbor.
9 Delovna skupina iz člena 29, Delovni dokument o vzpostavitvi preglednice z elementi in načeli za zavezujoča poslovna pravila za obdelovalca, kakor je bil nazadnje
spremenjen in sprejet 6. februarja 2018, WP257 rev.01 – odobril odbor.
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1.4 Odgovornost do
upravljavca

DA (uporablja se
samo za zavezujoča
poslovna pravila za
obdelovalca)

DA (uporablja se
samo za
zavezujoča
poslovna pravila za
obdelovalca)

Oddelek 4
dokumenta WP265

Oddelek 1.4
dokumenta
WP257 rev.01

 Zagotoviti, da sporazum o
storitvi, ki se uporabi, da
postanejo zavezujoča
poslovna pravila za
obdelovalca zavezujoča za
upravljavca, na strani skupine
podjetij, ki deluje kot
obdelovalec, podpiše član, ki
uporablja zavezujoča
poslovna pravila v EGP.

 Zagotoviti, da upravljavec
lahko uveljavlja zavezujoča
poslovna pravila za
obdelovalca vsaj zoper enega
člana, ki uporablja zavezujoča
poslovna pravila v EGP
(tj. zoper člana, ki uporablja
zavezujoča poslovna pravila
in na katerega so prenesene
odgovornosti za varstvo
podatkov v EGP ali izvoznika v
EGP).

1.5 Sedež v EU, član v EU,
na katerega so prenesene
odgovornosti za varstvo
podatkov, ali izvoznik
podatkov prevzame
odgovornost za plačilo

DA DA

Oddelki 1, 3 in 4
dokumentov
WP264 in WP265

Člen 47(2)(f)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Kadar je imel član, ki
uporablja zavezujoča
poslovna pravila in na
katerega so prenesene
odgovornosti za varstvo
podatkov, sedež v Združenem
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odškodnine in popravo
kršitev zavezujočih
poslovnih pravil.

kraljestvu, mora imeti novi
subjekt, ki prevzame
odgovornost za morebitne
kršitve zavezujočih poslovnih
pravil s strani drugih članov,
ki uporabljajo zavezujoča
poslovna pravila zunaj EGP,
sedež v EGP.

 Poleg tega je treba opomniti,
da če zavezujoča poslovna
pravila določajo, da je vsak
član, ki uporablja zavezujoča
poslovna pravila in izvaža
podatke iz EGP na podlagi
zavezujočih poslovnih pravil,
odgovoren za kršitve
zavezujočih poslovnih pravil s
strani uvoznika podatkov, se
član, ki uporablja zavezujoča
poslovna pravila in ima sedež
v Združenem kraljestvu, šteje
za uvoznika podatkov in ne za
izvoznika podatkov.

1.6. Podjetje ima dovolj
sredstev.

NE DA

Oddelek 4
dokumentov
WP264 in WP265

Člen 47(2)(f)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Zagotoviti potrditev, da ima
novi subjekt, ki prevzame
odgovornost v EGP, dovolj
finančnih sredstev (ali
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potrditev zavarovanja) za
plačilo morebitnih odškodnin.

2. UČINKOVITOST
2. Obstoj postopka za
obravnavanje pritožbe za
zavezujoča poslovna
pravila.

DA DA
Oddelek 5
dokumentov
WP264 in WP265

Člena 47(2)(i)
in 12(3)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Zagotoviti, da se vsako
sklicevanje na pristojni
nadzorni organ nanaša na
nadzorne organe v EGP
(možnost pred nadzornim
organom v državi EGP, v
kateri ima običajno
prebivališče, v kateri je
njegov kraj dela ali v kateri je
domnevno prišlo do kršitve v
EGP v skladu s členom 77
Splošne uredbe o varstvu
podatkov).

 Zagotoviti, da bo vsako
sklicevanje na „pristojna
sodišča“ ali „nacionalno
pristojnost“ temeljilo na EGP
(možnost za posameznika, na
katerega se nanašajo osebni
podatki, da sproži postopek
pred sodišči EGP, kjer ima
upravljavec ali obdelovalec
sedež ali kjer ima
posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki,
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svoje običajno prebivališče v
EGP v skladu s členom 79
Splošne uredbe o varstvu
podatkov).

2.3. Obstoj programa
preverjanja, ki vključuje
zavezujoča poslovna
pravila.

DA DA

Oddelek 5
dokumentov
WP264 in WP265

Člen 47(2)(j)
in (l) ter
člen 38(3)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

Zagotoviti, da imajo
nadzorni organi, ki so
prejeli pooblastilo za
izvajanje preverjanja
varstva podatkov
katerega koli zavezujočega
poslovnega pravila, sedež v
EGP.

 Nadomestiti vsako
sklicevanje na prejšnji vodilni
nadzorni organ (v Združenem
kraljestvu) s sklicevanjem na
novi vodilni nadzorni organ.

3. OBVEZNOST SODELOVANJA
3.1. Obveznost sodelovati z
nadzornimi organi.

DA DA

Oddelek 6
dokumentov
WP264 in WP265

Člen 47(2)(l)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Zagotoviti, da se obveznost
sodelovanja z nadzornimi
organi nanaša na nadzorne
organe s sedežem v EGP.

3.2 Obveznost sodelovati z
upravljavcem.

DA (uporablja se
samo za zavezujoča

DA (uporablja se
samo za
zavezujoča

Oddelek 3.2
WP257rev.01

 Zagotoviti, da se obveznost
sodelovanja z nadzornimi
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poslovna pravila za
obdelovalca)

poslovna pravila za
obdelovalca)

Oddelek 7
dokumenta WP265

organi nanaša na nadzorne
organe s sedežem v EGP.

4. OPIS OBDELAVE IN PRENOSA PODATKOV
4.1. Opis stvarnega
področja uporabe
zavezujočih poslovnih
pravil (narava prenesenih
podatkov, vrsta
posameznikov, na katere se
nanašajo osebni podatki,
države).

DA DA

Oddelki 2, 3 in 7
dokumenta WP264
in oddelki 2, 3 in 8
dokumenta WP265

Člen 47(2)(b)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Odstraniti Združeno
kraljestvo s seznama „držav
članic EGP“.

 Združeno kraljestvo dodati na
seznam tretjih držav, v katere
se bodo prenašali osebni
podatki (po potrebi) in
odstraniti subjekte
Združenega kraljestva s
seznama izvoznikov.

4.2. Izjava o geografskem
območju uporabe
zavezujočih poslovnih
pravil.

DA DA

Oddelka 2 in 7
dokumenta WP264
in oddelka 2 in 8
dokumenta WP265

Člen 47(2)(a)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Združeno kraljestvo dodati na
seznam tretjih držav in
subjekte Združenega
kraljestva odstraniti s
seznama izvoznikov.

5. MEHANIZMI ZA POROČANJE IN EVIDENTIRANJE SPREMEMB
5.1. Postopek za
posodabljanje zavezujočih
poslovnih pravil.

DA DA Člen 47(2)(k)
Splošne
uredbe o

 Nadomestiti vsako
sklicevanje na prejšnji vodilni
nadzorni organ (v Združenem
kraljestvu) s sklicevanjem na
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Oddelek 8
dokumentov
WP264 in WP265

varstvu
podatkov

novi vodilni nadzorni organ v
EGP.

6. ZAŠČITNI UKREPI ZA VARSTVO PODATKOV
6.1.2. Odgovornost in
druga orodja.

DA DA

Oddelek 10
dokumentov
WP264 in WP265

Člena 47(2)(d)
in 30 Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Zagotoviti, da se vsako
sklicevanje na nadzorne
organe razume kot
sklicevanje na nadzorne
organe v EGP.

6.3. Potreba po
preglednosti, kadar
nacionalna zakonodaja
skupini preprečuje
zagotavljanje skladnosti z
zavezujočimi poslovnimi
pravili.

DA NE Člen 47(2)(m)
Splošne
uredbe o
varstvu
podatkov

 Zagotoviti, da se sprejme
obveznost poročanja
nadzornim organom v EGP.


