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Nota informativa sobre regras vinculativas aplicáveis às 
empresas (BCR) que têm como Autoridade de Controlo 
Principal de BCR a autoridade britânica para a proteção 

dos dados (ICO)  

Adotada em 12 de fevereiro de 2019 

 

Na eventualidade de um «Brexit» sem acordo e de a ICO deixar de desempenhar um papel na 

comunidade de BCR, as empresas serão convidadas a considerar o seguinte: 

• Grupos com sede no Reino Unido que pretendam candidatar-se a BCR: esses grupos devem 

identificar a Autoridade de Controlo Principal de BCR mais adequada de um Estado-Membro da UE, 

de acordo com os critérios estabelecidos no ponto 1.2 do WP 263. 

• Candidaturas em curso:  Os grupos cujas BCR se encontrem em fase de revisão pela ICO terão de 

identificar uma nova Autoridade de Controlo Principal de BCR, de acordo com os critérios 

estabelecidos no WP263. A nova Autoridade de Controlo Principal de BCR tomará a cargo a 

candidatura e iniciará formalmente um novo procedimento na eventualidade de um «Brexit» sem 

acordo. 

Projetos de BCR apresentados ao CEPD: se, no momento de um «Brexit» sem acordo, estiver pendente 

um projeto de decisão da ICO para a aprovação de BCR no CEPD, o Grupo deverá identificar uma nova 

Autoridade de Controlo Principal de BCR, de acordo com os critérios estabelecidos no WP263. A nova 

Autoridade de Controlo Principal de BCR assumirá as funções e voltará a apresentar ao CEPD um 

projeto de decisão para a aprovação de BCR. 

• Titulares de BCR autorizadas: Os titulares de BCR terão de identificar a nova Autoridade de Controlo 

Principal de BCR, de acordo com os critérios estabelecidos no WP 263. 

Em qualquer dos cenários acima referidos, a Autoridade de Controlo que poderá ser contactada para  

agir como nova Autoridade de Controlo Principal de BCR irá analisar, caso a caso e em colaboração 

com outras autoridades de controlo interessadas, se se trata da Autoridade de Controlo Principal de 

BCR mais adequada e informará o Grupo em conformidade. Para quaisquer questões ou informações 

complementares, os grupos são convidados a contactar a ICO. 
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Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados, 

A Presidente 

 

(Andrea Jelinek) 


