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Prohlášení o vystoupení Spojeného království z Evropské
unie

Přijato dne 15. prosince 2020
Aktualizováno dne 13. ledna 2021

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal toto prohlášení:

- Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) by chtěl všem zúčastněným stranám
připomenout, že vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabylo účinnosti dne
1. ledna 2021, kdy Spojené království přestalo být ve všech ohledech členským státem EU.

- EU a Spojené království nicméně dne 24. prosince 2020 dospěly k dohodě (dále jen „dohoda
o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím“ nebo „dohoda“)1, jejíž prozatímní
platnost byla stanovena na dobu od 1. ledna 2021 do 28. února 2021, dokud nebude
ratifikována Evropským parlamentem a Radou EU. Dohoda stanoví, že po dobu nejvýše šesti
měsíců od jejího vstupu v platnost, tj. nejpozději do 30. června 2021, a pod podmínkou, že
zůstane v platnosti stávající režim ochrany údajů Spojeného království, nebudou žádné toky
osobních údajů mezi zúčastněnými stranami, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, a organizacemi ze Spojeného království považovány za předávání do třetí
země.

- To znamená, že organizace, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
budou moci předávat údaje organizacím ze Spojeného království, aniž by musely použít nástroj
pro předávání podle článku 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo se opírat
o výjimku podle článku 49 uvedeného nařízení. Konkrétní pokyny jsou k dispozici na
internetových stránkách EDPB
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- EDPB by rovněž rád připomněl důsledky pro regulační dozor nad probíhajícími přeshraničními
zpracováními a souvisejícími stížnostmi, na něž se podle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů vztahuje mechanismus jediného kontaktního místa. Mechanismus jediného
kontaktního místa v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů spočívá v tom,

1 Dohoda byla podepsána dne 30. prosince 2020.
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že u záležitostí týkajících se přeshraničního zpracování je příslušný jeden dozorový úřad, což
je dozorový úřad pro hlavní nebo jedinou provozovnu správce či zpracovatele v EHP (vedoucí
dozorový úřad).

- Od 1. ledna 2021 se mechanismus jediného kontaktního místa na Spojené království již
nevztahuje a Úřad komisaře pro informace Spojeného království (Information Commissioner’s
Office, ICO) již není součástí tohoto mechanismu. EDPB v posledních měsících jednal s ICO
s cílem umožnit hladký přechod na tento nový režim a zajistit, aby úřady EHP při vyřizování
stávajících stížností a přeshraničních záležitostí, které se týkají ICO, jednaly jednotně
a efektivně a zároveň minimalizovaly prodlení a možné obtíže pro dotčené stěžovatele.

- EDPB by rád zdůraznil, že rozhodnutí využít komunikaci prostřednictvím jediného subjektu
(vedoucího dozorového úřadu) na základě mechanismu jediného kontaktního místa
u záležitostí týkajících se přeshraničního zpracování je na jednotlivých správcích
a zpracovatelích, kteří se za tímto účelem mohou rozhodnout, zda v EHP zřídí novou hlavní
provozovnu podle čl. 4 odst. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

- EDPB v tomto ohledu připomíná, že správci a zpracovatelé, kteří nejsou usazeni v EHP, ale na
jejichž činnosti zpracování se podle čl. 3 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů
toto nařízení vztahuje, jsou povinni jmenovat svého zástupce v Unii v souladu s článkem 27
uvedeného nařízení. V zájmu zajištění souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
se na tohoto zástupce mohou obracet dozorové úřady a subjekty údajů v souvislosti
s veškerými otázkami týkajícími se činností zpracování.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)


