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Izjava o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije
usvojena 25. svibnja 2018.
ažurirana 13. siječnja 2021.

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) usvojio je sljedeću izjavu:

- EDPB želi podsjetiti sve dionike da je povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije stupilo
na snagu 1. siječnja 2021. kada je Ujedinjena Kraljevina i praktično prestala biti država članica
EU-a.

- Međutim, 24. prosinca 2020. EU i UK sklopili su Sporazum o trgovini i suradnji (skraćeno:
Sporazum) 1, koji je privremeno stupio na snagu od 1. siječnja 2021. do 28. veljače 2021., do
njegove ratifikacije u Europskom parlamentu i Vijeću EU-a. U Sporazumu se navodi da se u
razdoblju od najviše šest mjeseci od njegova stupanja na snagu, tj. najkasnije do 30. lipnja
2021., i pod uvjetom da postojeći sustav zaštite podataka u Ujedinjenoj Kraljevini ostane na
snazi, svi prijenosi osobnih podataka između dionika na koje se primjenjuje Opća uredba o
zaštiti podataka (GDPR) i organizacija iz UK-a neće smatrati prijenosima u treću zemlju.

- To znači da će organizacije na koje se primjenjuje GDPR moći i dalje prenositi podatke
organizacijama u UK-u, pri čemu neće biti potrebno uspostaviti alat za prijenos propisan
člankom 46. GDPR-a niti se oslanjati na odstupanje iz članka 49. GDPR-a. Posebne smjernice
nalaze se na mrežnom mjestu EDPB-a
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- EDPB također podsjeća na posljedice regulatornog nadzora postojeće prekogranične obrade i
povezanih pritužbi, za koje je u GDPR-u predviđen mehanizam „sve na jednom mjestu” (OSS).
Na temelju GDPR-a tim se mehanizmom predviđa nadležnost samo jednog nadzornog tijela za
predmete prekogranične obrade, koje je nadzorno tijelo glavnog ili jedinog poslovnog nastana
voditelja ili izvršitelja obrade u EGP-u (vodeće nadzorno tijelo).

- Od 1. siječnja 2021. mehanizam OSS više se ne primjenjuje na UK i više ne obuhvaća Ured
povjerenika UK-a za informacije (ICO). EDPB je posljednjih mjeseci surađivao s ICO-om da se
postigne neometan prelazak na novi režim, osiguravanjem da tijela EGP-a slijede zajednički i

1 Sporazum je potpisan 30. prosinca 2020.
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učinkovit pristup u rješavanju postojećih pritužbi i predmeta prekograničnog prijenosa koji
uključuju ICO, uz istodobno smanjenje kašnjenja i mogućih neugodnosti za pogođene
podnositelje pritužbi na minimum.

- EDPB želi naglasiti da odluku o ostvarivanju koristi od jedinstvenog međudržavnog tijela
(vodećeg nadzornog tijela) koje omogućuje mehanizam OSS u predmetima prekogranične
obrade donose pojedinačni voditelji i izvršitelji obrade, koji u tu svrhu mogu odlučiti hoće li
osnovati novi glavni poslovni nastan u EGP-u u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 16. GDPR-
a.

- U tom smislu EDPB podsjeća da voditelji i izvršitelji obrade bez poslovnog nastana u EGP-u čije
aktivnosti obrade svejedno podliježu primjeni GDPR-a temeljem njenog članka 3. stavka 2.
moraju imenovati predstavnika u EU-u u skladu s člankom 27. GDPR-a. Predstavniku se mogu
obratiti nadzorna tijela i ispitanici za sva pitanja o aktivnostima obrade kako bi se osiguralo
poštovanje odredbi GDPR-a.

Za Europski odbor za zaštitu podataka

Predsjednica

(Andrea Jelinek)


