Oświadczenie w sprawie wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Przyjęte 15 grudnia 2020 r.
Zaktualizowane 13 stycznia 2021 r.
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła następujące oświadczenie:
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-

EROD pragnie przypomnieć wszystkim zainteresowanym stronom, że wystąpienie
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej stało się skuteczne z dniem 1 stycznia 2021 r.,
kiedy to Zjednoczone Królestwo przestało być – pod każdym względem – państwem
członkowskim UE.

-

24 grudnia 2020 r. UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły jednak porozumienie w sprawie
umowy („Umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE” lub
„Umowy”) 1, która tymczasowo weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i obowiązuje do
28 lutego 2021 r. w oczekiwaniu na ratyfikację przez Parlament Europejski i Radę Unii
Europejskiej. Umowa stanowi, że przez okres maksymalnie sześciu miesięcy od jej wejścia
w życie – tj. najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. – i pod warunkiem że obecny system ochrony
danych Zjednoczonego Królestwa pozostanie w mocy, wszelkie przepływy danych osobowych
między zainteresowanymi stronami podlegającymi RODO a organizacjami ze Zjednoczonego
Królestwa nie będą uznawane za przekazanie danych do państwa trzeciego.

-

Oznacza to, że organizacje podlegające RODO będą mogły przekazywać dane organizacjom ze
Zjednoczonego Królestwa bez konieczności wprowadzenia instrumentu przekazywania
danych na mocy art. 46 RODO lub korzystania z wyjątku przewidzianego w art. 49 RODO.
Szczegółowe
wytyczne
można
znaleźć
na
stronie
internetowej
EROD
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

-

EROD pragnie również przypomnieć o konsekwencjach dla nadzoru regulacyjnego nad
trwającym transgranicznym przetwarzaniem i powiązanymi z nim skargami, w odniesieniu do
których w RODO przewidziano mechanizm kompleksowej współpracy. Mechanizm
kompleksowej współpracy przewiduje istnienie jednego organu nadzorczego właściwego

Umowa została podpisana 30 grudnia 2020 r.

1

w sprawach dotyczących transgranicznego przetwarzania, będącego organem nadzorczym
głównej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu
przetwarzającego w EOG (wiodący organ nadzorczy), zgodnie z RODO.
-

Od 1 stycznia 2021 r. mechanizm kompleksowej współpracy nie ma już zastosowania do
Zjednoczonego Królestwa, w związku z czym Biuro Rzecznika Informacji Zjednoczonego
Królestwa (ang. Information Commissioner’s Office, ICO) nie jest już jego częścią. W ostatnich
miesiącach EROD współpracowała z ICO w celu umożliwienia płynnego przejścia w kierunku
tej nowej rzeczywistości poprzez dopilnowanie, by organy EOG przyjmowały wspólne
i skuteczne podejście w zakresie rozpatrywania istniejących skarg i spraw dotyczących
transgranicznego przetwarzania z udziałem ICO, przy jednoczesnym zminimalizowaniu
opóźnień i ewentualnych niedogodności dla poszkodowanych skarżących.

-

EROD pragnie podkreślić, że decyzja o skorzystaniu z jednolitego mechanizmu komunikacji
(wiodącego organu nadzorczego) ustanowionego w ramach mechanizmu kompleksowej
współpracy w sprawach dotyczących transgranicznego przetwarzania leży w gestii
poszczególnych administratorów i podmiotów przetwarzających, którzy w tym celu mogą
podjąć decyzję o utworzeniu nowej głównej jednostki organizacyjnej w EOG zgodnie
z art. 4 ust. 16 RODO.

-

W tym kontekście EROD przypomina, że administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy nie
mają jednostki organizacyjnej w EOG, lecz których czynności przetwarzania podlegają
stosowaniu RODO na mocy art. 3 ust. 2 RODO, są zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela
w Unii zgodnie z art. 27 RODO. Do przedstawiciela mogą zwracać się organy nadzorcze i osoby,
których dane dotyczą, we wszystkich kwestiach związanych z czynnościami przetwarzania
w celu zapewnienia zgodności z RODO.
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