
Информационна бележка относно предаването на
данни съгласно ОРЗД в случай на излизане на

Обединеното кралство от ЕС (Брекзит) без сделка
Приета на 12 февруари 2019 г.

Въведение

Ако няма споразумение между ЕИП и Обединеното кралство (Брекзит без сделка), на
30 март 2019 г. Обединеното кралство ще стане трета държава от 00:00 ч.
централноевропейско време. Това означава, че считано от 30 март 2019 г. предаването
на лични данни към Обединеното кралство трябва да се основава на някой от следните
инструменти1:
- стандартни или специални клаузи за защита на данните
- задължителни фирмени правила
- кодекси за поведение и механизми за сертифициране
- дерогации2

С настоящата бележка се предоставя информация на търговските и публичните
организации относно тези инструменти за предаване на данни съгласно ОРЗД, които се
използват при извършване на трансфери на лични данни към Обединеното кралство,
ако то напусне ЕС без сделка.

ЕКЗД използва за основа насоките, предоставени в тази област от надзорните органи и
от Европейската комисия (EК). При необходимост, организациите от ЕИП могат да се
обърнат към националните надзорни органи, които са компетентни да упражняват
контрол върху свързаните дейности по обработване на данни.

1 Вж. глава V от ОРЗД.
2 Дерогации могат да се използват само при липсата на стандартни клаузи за защита на данните или
други алтернативни подходящи гаранции.
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I. Пет стъпки, които организациите следва да предприемат, за
да се подготвят за Брекзит без сделка

Когато предавате данни към Обединеното кралство, вие следва:

II. Предаване на данни от ЕИП към Обединеното кралство

1. Налични инструменти за предаване на данни

При липса на решение относно адекватното ниво на защита3 към датата на Брекзит,
наличните инструменти за предаване на данни са, както следва:

a. Стандартни и специални клаузи за защита на данните

Вие и партньорът ви от Обединеното кралство може да се споразумеете да използвате
стандартни клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия. Тези
договори предлагат допълнителните подходящи гаранции по отношение на защитата на
данните, които са необходими в случай на предаване на лични данни към трета
държава.

3 Решение относно адекватното ниво на защита е решение, прието от Европейската комисия въз основа
на член 45 от ОРЗД (например решението относно адекватното ниво на защита, осигурявано от Япония,
което беше прието от Комисията на 23 януари 2019 г. В миналото ЕК е приемала решения относно
адекватното ниво на защита, осигурявано от трети държави, например Аржентина, Нова Зеландия и
Израел и други). В момента няма такова решение относно адекватното ниво на защита, осигурявано от
Обединеното кралство.

• да установите кои дейности по обработване на данни ще
предполагат предаване на лични данни към Обединеното кралство1

• да определите подходящия инструмент за трансфер на данни за
вашия случай (вж. по-долу)2

• да въведете избрания инструмент за предаване на данни, така че
той да е в готовност към 30 март 2019 г.3

• да посочите във вътрешната си документация, че ще бъдат
предавани данни към Обединеното кралство4

• да актуализирате декларацията си за поверителност, за да
информирате лицата

5
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В момента има три пакета от стандартни клаузи за защита на данните:

 администратор на лични данни от ЕИП към администратор на лични данни от
трета държава (напр. Обединеното кралство): има 2 пакета:

o 2001/497/EО
o 2004/915/EО

 администратор на лични данни от ЕИП към обработващ лични данни от трета
държава (напр. Обединеното кралство)

o 2010/87/EС

Важно е да се отбележи, че стандартните клаузи за защита на данните не може да се
променят и  трябва да бъдат подписани така, както са формулирани. Тези договори
обаче може да бъдат включени в по-общ договор, като могат да бъдат добавени и
допълнителни клаузи, при условие че те не противоречат, пряко или непряко, на
стандартните клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия. Като се
има предвид оставащото време до 30 март, ЕКЗД признава, че стандартните клаузи за
защита на данните са готов за употреба инструмент.

Всякакви допълнителни изменения на стандартните клаузи за защита на данните ще
означават, че те ще се считат за специални договорни клаузи. Те може да осигурят
подходящи гаранции в зависимост от конкретния случай.

Преди всяко предаване на данни, тези пригодени към специфичните нужди договорни
клаузи трябва да бъдат одобрени от компетентния национален надзорен орган, след
като бъде прието становище на ЕКЗД.

б. Задължителни фирмени правила

Задължителните фирмени правила са политики за защита на личните данни, които се
спазват от група предприятия (напр. многонационални) с цел да се осигурят подходящи
гаранции за предаването на лични данни в рамките на групата, включително извън
ЕИП.

Вие може вече да сте въвели задължителни фирмени правила или да си сътрудничите с
обработващи лични данни, които използват задължителни фирмени правила за
обработващи. Организациите може да продължат да използват тези  правила, одобрени
съгласно предишната Директива 95/46/ЕО, които остават в сила и при ОРЗД4. Тези
задължителни фирмени правила обаче трябва да бъдат актуализирани, за да отговарят
напълно на разпоредбите на ОРЗД.

Ако нямате въведени задължителни фирмени правила, те трябва да бъдат одобрени от
компетентния национален надзорен орган, след прието становище на ЕКЗД.

4 Съгласно член 46.5 от ОРЗД. Обърнете внимание че задължителните фирмени правила, одобрени
съгласно предишната Директива 95/46/ЕО, остават в сила по ОРЗД, но трябва да бъдат актуализирани, за
да отговарят напълно на разпоредбите на регламента.
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Допълнителни разяснения относно условията за прилагане на задължителни фирмени
правила можете да намерите на уебсайта на ЕКЗД.

в. Кодекси за поведение и механизми за сертифициране

Даден кодекс за поведение или механизъм за сертифициране могат да предложат
подходящи гаранции за предаване на лични данни, ако съдържат задължителни и
изпълними ангажименти от страна на организацията в третата държава в полза на
лицата.

Това са нови инструменти в ОРЗД и ЕКЗД е в процес на изготвяне на указания, за да
даде повече разяснения относно хармонизираните условия и процедура за използването
им.

2. Дерогации

Важно е да се изтъкне, че дерогациите позволяват трансфера на данни при определени
условия и са изключения от правилото за въвеждане на подходящи гаранции (вж.
гореспоменатите инструменти като задължителни фирмени правила, стандартни
клаузи за защита на данните...) или за предаване на данните въз основа на решение
относно адекватното ниво на защита. Ето защо, те трябва да се тълкуват ограничително
и да се отнасят главно за дейности по обработване, които засягат само определени
случаи и не се извършват постоянно5.

Съгласно член 49 от ОРЗД тези дерогации включват, наред с другото:
 когато лицето изрично е дало съгласието си за предлаганото предаване на

данни, след като му е била предоставена цялата необходима информация
относно рисковете, свързаните с трансфера;

 когато предаването е необходимо за изпълнението или сключването на договор
между лицето и администратора или договорът е сключен в интерес на лицето;

 ако предоставянето на данни е необходимо поради важни причини от обществен
интерес;

 ако предаването на данни е необходимо за целите на неоспоримите законни
интереси на организацията.

Допълнителни разяснения относно наличните дерогации и как да ги прилагате можете
да намерите в Насоките на ЕКЗД относно член 49 от ОРЗД.

3. Инструменти, достъпни само за публичните органи или
структури

Публичните органи могат да решат да използват механизмите, които според ОРЗД са
по-подходящи за техния случай.

Една от възможностите е да използват правно обвързващ и изпълним инструмент,
например административно споразумение, двустранно или многостранно

5 Вж. съображение 113 и член 49.1 от ОРЗД.
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международно споразумение. Споразумението трябва да бъде обвързващо и изпълнимо
за подписалите го страни.

Втората възможност е да използват административни договорености, например
меморандуми за разбирателство, които макар и да не са правно обвързващи, трябва все
пак да предвиждат изпълними и ефективни права на субектите на данни.
Административните договорености трябва да бъдат одобрени от компетентния
национален надзорен орган, след прието становище на ЕКЗД.

Освен това посочените по-горе дерогации са приложими и за предаването на данни от
публични органи, при спазване на съответните условия.

Публичните органи, които изпълняват правоприлагащи функции в областта на
наказателното право6, разполагат с допълнителни инструменти за предаване на данни7.

III. Предаване на данни от Обединеното кралство към
членовете на ЕИП

Според правителството на Обединеното кралство настоящата практика, която
позволява свободно движение на лични данни от Обединеното кралство към ЕИП, ще
продължи и в случай на Брекзит без сделка8.

За тази цел следва редовно да се правят справки в уебсайта на правителството на
Обединеното кралство и на Службата на информационния комисар.

За Европейския комитет по защита на данните
Председател

(Andrea Jelinek)

_________________________

6Които попадат в обхвата на Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните.
7 Вж. член 37 и член 38 от Директива относно правоприлагането в областта на защитата на данните.
Например предаване на данни може да се извърши, когато органът на ЕС е достигнал до заключението,
че в третата държава съществуват подходящи гаранции въз основа на (само)оценка на всички
обстоятелства около предаването. Освен това може да са приложими допълнителни дерогации за
особени случаи (вж. член 38 от Директива относно правоприлагането в областта на защитата на
данните).
8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-
no-brexit-deal


