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Izjava o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije
Sprejeta 15. decembra 2020

Posodobljena 13. januarja 2021

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo:

- Evropski odbor za varstvo podatkov želi vse zainteresirane strani opozoriti, da je sporazum o
izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije začel veljati 1. januarja 2021, ko je Združeno
kraljestvo v vseh pogledih prenehalo biti država članica EU.

- EU in Združeno kraljestvo sta 24. decembra 20201 podpisala sporazum (v nadaljevanju:
Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom), ki se začasno
uporablja v obdobju od 1. januarja 2021 do 28. februarja 2021, dokler ga ne ratificirata
Evropski parlament in Svet EU. Ta sporazum določa, da se v obdobju največ šestih mesecev
od začetka njegove veljavnosti, tj. najpozneje do 30. junija 2021, vsi prenosi osebnih
podatkov med subjekti, za katere se uporablja Splošna uredba o varstvu podatkov, in
organizacijami iz Združenega kraljestva ne bodo šteli za prenose v tretjo državo, če se bo še
naprej uporabljala veljavna ureditev Združenega kraljestva o varstvu podatkov.

- To pomeni, da bodo lahko organizacije, za katere velja Splošna uredba o varstvu podatkov,
še naprej pošiljale podatke organizacijam v Združenem kraljestvu, ne da bi morale vzpostaviti
orodje za prenos iz člena 46 te uredbe ali se opreti na odstopanje, opredeljeno v členu 49
iste uredbe. Posebne smernice so na voljo na spletni strani Evropskega odbora za varstvo
podatkov
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- Odbor želi opozoriti tudi na posledice v zvezi z regulativnim nadzorom nad sedanjo čezmejno
obdelavo podatkov in s tem povezanimi pritožbami, za katere je v Splošni uredbi o varstvu
podatkov predviden mehanizem „vse na enem mestu“. Mehanizem „vse na enem mestu“
predvideva, da je za primere čezmejne obdelave podatkov pristojen en nadzorni organ, ki je
nadzorni organ glavnega ali edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca podatkov v EGP
(vodilni nadzorni organ) v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

1 Sporazum je bil podpisan 30. decembra 2020.
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Sprejeto

- Od 1. januarja 2021 se mehanizem „vse na enem mestu“ za Združeno kraljestvo ne uporablja
več, kar pomeni, da Urad informacijskega pooblaščenca Združenega kraljestva (ICO) ni več
del tega sistema. Odbor je v zadnjih mesecih sodeloval z uradom ICO, da bi omogočil
nemoten prehod na nove razmere, in sicer s pozivom organom EGP, da pri obravnavi
obstoječih pritožb in čezmejnih primerov, ki zadevajo urad ICO, sledijo enotnemu in
učinkovitemu pristopu, hkrati pa čim bolj zmanjšajo zamude in morebitne neprijetnosti za
zadevne pritožnike.

- Odbor poudarja, da je odločitev o uporabi enotnega komuniciranja (vodilni nadzorni organ),
ki ga omogoča mehanizem „vse na enem mestu“ v primerih čezmejne obdelave podatkov,
prepuščena posameznim upravljavcem in obdelovalcem podatkov, ki se lahko v ta namen
odločijo, ali bodo v EGP ustanovili nov glavni sedež v skladu s členom 4(16) Splošne uredbe o
varstvu podatkov.

- Odbor glede tega opozarja, da morajo upravljavci in obdelovalci podatkov, ki nimajo sedeža
v EGP, vendar za njihove dejavnosti obdelave veljajo določbe Splošne uredbe o varstvu
podatkov v skladu z njenim členom 3(2), imenovati predstavnika v Uniji v skladu s členom 27
te uredbe. Nadzorni organi in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko na
predstavnika obrnejo glede vseh vprašanj, povezanih z dejavnostmi obdelave, da se zagotovi
skladnost s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)


