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Изявление относно оттеглянето на Обединеното
кралство от Европейския съюз

Прието на 15 декември 2020 г.
Актуализирано на 13 януари 2021 г.

Европейският комитет по защита на данните прие следното изявление:

- ЕКЗД би желал да напомни на всички заинтересовани страни, че оттеглянето на
Обединеното кралство от Европейския съюз влезе в сила на 1 януари 2021 г., когато
Обединеното кралство преустанови, за всички свои намерения и цели, да бъде държава
членка на ЕС.

- Въпреки това, на 24 декември 2020 г. ЕС и Обединеното кралство постигнаха
споразумение (Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното
кралство или Споразумението)1, което временно влезе в сила  на 1 януари 2021 г. в
очакване на ратификация от Европейския парламент и Съвета на ЕС. В споразумението
се предвижда, че за максимален срок от шест месеца от влизането му в сила, т.е. най-
късно до 30 юни 2021 г., и при условие че действащият в Обединеното кралство режим
за защита на данните остане в сила, обмена на лични данни между заинтересованите
страни, обхванати от ОРЗД, и организациите от Обединеното кралство няма да се счита
за предаване на данни на трета държава.

- Това означава, че организациите, попадащи в обхвата на ОРЗД, ще могат да продължат
да предават данни на организации от Обединеното кралство, без да е необходимо да
въвеждат инструмент за предаване съгласно член 46 от ОРЗД или да разчитат на
дерогация по член 49 от ОРЗД. Конкретни насоки могат да се намерят на уебсайта на
ЕКЗД
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- ЕКЗД желае също така да припомни последиците, които ще възникнат по отношение на
надзора върху текущото трансгранично обработване и свързаните с него жалби, за които
ОРЗД въвежда механизъм за обслужване на едно гише. Механизмът за обслужване на

1 Споразумението беше подписано на 30 декември 2020 г.
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прието

едно гише предвижда, че има един надзорен орган (НО), компетентен за случаи на
трансгранично обработване, в качеството му на надзорен орган на администратора или
обработващия лични данни с основно или единствено място на установяване в ЕИП
(водещия надзорен орган) в съответствие с ОРЗД.

- От 1 януари 2021 г. механизмът за обслужване на едно гише вече не се прилага за
Обединеното кралство, така че Службата на комисаря по информацията на Обединеното
кралство (СКИ) вече не е част от него. През последните месеци ЕКЗД поддържа връзка
със СКИ, за да се даде възможност за плавен преход към тази нова ситуация, като се
гарантира, че органите на ЕИП следват споделен и ефективен подход при разглеждането
на съществуващите жалби и трансгранични случаи, свързани със СКИ, като
същевременно се свеждат до минимум закъсненията и възможните неудобства за
засегнатите жалбоподатели.

- ЕКЗД желае да изтъкне, че решението за създаване на ново основно място на
установяване в ЕИП съгласно условията на член 4, параграф 16 от ОРЗД, с оглед
извличане на полза от единното взаимодействие (водещия надзорен орган), което е
възможно чрез механизма за обслужване на едно гише при случаи на трансгранично
обработване, зависи от отделните администратори и обработващи лични данни.

- В това отношение ЕКЗД припомня, че администраторите и обработващите лични данни,
които не са установени в ЕИП, но чиито дейности по обработване са предмет на
прилагането на ОРЗД съгласно член 3, параграф 2 от ОРЗД, са длъжни да определят
представител в Съюза в съответствие с член 27 от ОРЗД. Надзорните органи и субектите
на данни могат да се обръщат към представителя по всички въпроси, свързани с
дейностите по обработване, за да се гарантира спазването на ОРЗД.
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