Nota informacyjna dotycząca przekazywania danych
osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w przypadku braku porozumienia w
sprawie brexitu
Przyjęta 12 lutego 2019 r.

Wprowadzenie
W przypadku braku porozumienia między EOG a Zjednoczonym Królestwem (scenariusz
braku porozumienia w sprawie brexitu), Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim
w dniu 30 marca 2019 r. od godz. 00:00 czasu środkowoeuropejskiego. Oznacza to, że z dniem
30 marca 2019 r. przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa musi
opierać się na jednym z następujących instrumentów1:
- klauzule ochrony danych - standardowe lub ad hoc
- wiążące reguły korporacyjne
- kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji
- wyjątki2
Niniejsza nota zawiera informacje dla organizacji komercyjnych i publicznych dotyczące tych
instrumentów przekazywania danych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie
danych, które znajdą zastosowanie do przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego
Królestwa w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu.
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opiera się na wytycznych przedstawionych w tej
sprawie przez organy nadzorcze oraz Komisję Europejską (KE). Organizacje EOG mogą, w
razie konieczności, zwrócić się do krajowych organów nadzorczych właściwych do
nadzorowania powiązanych czynności przetwarzania.
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Zobacz Rozdział V RODO.
Mają one zastosowanie jedynie w braku standardowych klauzul ochrony danych lub innych stosownych
alternatywnych zabezpieczeń.
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I. Pięć kroków, jakie organizacje powinny podjąć w celu
przygotowania się na scenariusz braku porozumienia w sprawie
brexitu
Przekazując dane do Zjednoczonego Królestwa, należy:

1

• Określić jakie czynności przetwarzania będą oznaczać przekazywanie
danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa

2

• Określić właściwy instrument przekazywania danych mający
zastosowanie w Państwa sytuacji (zob. poniżej)

3

• Wdrożyć wybrany instrument przekazywania danych, tak aby był gotowy
z dniem 30 marca 2019 r.

4

• Zaznaczyć w dokumentacji wewnętrznej, że dane będą przekazywane do
Zjednoczonego Królestwa

5

• Dokonać stosownej aktualizacji swojej informacji o ochronie prywatności
w celu poinformowania osób fizycznych

II. Przekazywanie danych z EOG do Zjednoczonego Królestwa
1. Dostępne instrumenty przekazywania danych
W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych 3
w momencie brexitu dostępne będą następujące instrumenty przekazywania danych.

a. Klauzule ochrony danych - standardowe i ad hoc
Państwo oraz Państwa partner ze Zjednoczonego Królestwa możecie zgodzić się na
zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską. Zapewniają one dodatkowe odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do
ochrony danych, które są potrzebne w przypadku przekazywania danych osobowych do
dowolnego państwa trzeciego.
3

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych to decyzja przyjęta przez Komisję
Europejską na podstawie art. 45 RODO (na przykład, decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w
Japonii przyjęta przez Komisję w dniu 23 stycznia 2019 r. Poprzednio KE przyjęła również decyzje stwierdzające
odpowiedni stopień ochrony w państwach trzecich takich jak m.in. Argentyna, Nowa Zelandia i Izrael). Obecnie
taka decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony nie istnieje w stosunku do Zjednoczonego Królestwa.
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Obecnie dostępne są trzy zestawy standardowych klauzul ochrony danych:




administrator danych z EOG do administratora danych z państwa trzeciego (np. ze
Zjednoczonego Królestwa): dostępne są dwa zestawy:
o 2001/497/WE
o 2004/915/WE
administrator danych z EOG do podmiotu przetwarzającego dane z państwa trzeciego
(np. ze Zjednoczonego Królestwa)
o 2010/87/WE

Należy zauważyć, że standardowe klauzule ochrony danych nie mogą być zmieniane i muszą
być podpisane w przewidzianej formie. Mogą być one jednak zawarte w szerszej umowie, a
dodatkowe klauzule mogą być dodawane, pod warunkiem że nie są one bezpośrednio lub
pośrednio sprzeczne ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję
Europejską. Biorąc pod uwagę ramy czasowe do dnia 30 marca, EROD uznaje, że standardowe
klauzule ochrony danych stanowią instrument gotowy do użycia.
Wszelkie dalsze zmiany w standardowych klauzulach ochrony danych oznaczają, że zostaną
one uznane za klauzule umowne ad-hoc. Może to zapewnić odpowiednie zabezpieczenia
uwzględniające Państwa konkretną sytuację.
Przed jakimkolwiek przekazaniem danych te dostosowane do konkretnej sytuacji klauzule
umowne muszą zostać zatwierdzone przez właściwy krajowy organ nadzorczy po uzyskaniu
opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD).

b. Wiążące reguły korporacyjne
Wiążące reguły korporacyjne to polityki ochrony danych osobowych, których przestrzegają
grupy przedsiębiorstw (tj. przedsiębiorstwa międzynarodowe) w celu zapewnienia
odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do przekazywania danych osobowych w ramach
grupy, w tym poza EOG.
Mogą Państwo stosować już wiążące reguły korporacyjne lub współpracować z podmiotami
przetwarzającymi, które stosują wiążące reguły korporacyjne dla podmiotów
przetwarzających. Organizacje mogą nadal opierać się na tych wiążących regułach
korporacyjnych zatwierdzonych na podstawie poprzedniej dyrektywy 95/46/WE, które
zachowują ważność na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych4. Należy jednak
zaktualizować te wiążące reguły korporacyjne, aby były one w pełni zgodne z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
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Zgodnie z art. 46. ust.5 RODO. Należy zwrócić uwagę, że wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone na
podstawie poprzedniej dyrektywy 95/46/WE zachowały ważność na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, ale należy je zaktualizować, aby były w pełni zgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO).
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Jeżeli nie posiadają Państwo wiążących reguł korporacyjnych, muszą one zostać zatwierdzone
przez właściwy krajowy organ nadzorczy po uzyskaniu opinii Europejskiej Rady Ochrony
Danych.
Więcej informacji na temat warunków ubiegania się o wiążące reguły korporacyjne można
znaleźć na stronie internetowej EROD.

c. Kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji
Kodeks postępowania lub mechanizm certyfikacji mogą oferować odpowiednie
zabezpieczenia dla przekazywania danych osobowych, jeżeli zawierają wiążące i
egzekwowalne zobowiązania organizacji w państwie trzecim na rzecz osób fizycznych.
Narzędzia te są nowe na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a Europejska Rada
Ochrony Danych pracuje nad wytycznymi w celu zapewnienia dokładniejszych wyjaśnień
dotyczących zharmonizowanych warunków i procedur stosowania tych narzędzi.

2. Wyjątki
Należy podkreślić, że wyjątki zezwalają na przekazywanie danych pod pewnymi warunkami i
są wyjątkami od zasady wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń (zob. wyżej wymienione
instrumenty, takie jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych
itp.) lub przekazują dane na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych. Dlatego muszą być one interpretowane w sposób zawężający i odnosić się
głównie do czynności przetwarzania, które są sporadyczne i niepowtarzające się5.
Zgodnie z art. 49 RODO wyjątki te obejmują między innymi:
 sytuację, w której osoba fizyczna, po otrzymaniu wszelkich niezbędnych informacji na
temat ryzyka związanego z takim przekazaniem, wyraźnie wyraziła na nie zgodę;
 sytuację, w której przekazanie jest niezbędne do wykonania lub zawarcia umowy
między osobą fizyczną a administratorem danych lub umowa zostaje zawarta w
interesie osoby fizycznej;
 sytuację, w której przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu
publicznego;
 sytuację, w której przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne prawnie
uzasadnione interesy organizacji.
Więcej informacji na temat dostępnych wyjątków oraz o sposobie ich zastosowania można
znaleźć w wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących art. 49 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

3. Instrumenty dostępne wyłącznie dla organów lub podmiotów
publicznych
Organy publiczne mogą rozważyć wykorzystanie mechanizmów, które zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych bardziej odpowiadają ich sytuacji.
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Zobacz motyw 113 i art. 49. ust. 1 RODO
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Jedną z możliwości jest zastosowanie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu,
takiego jak porozumienie administracyjne, dwustronne lub wielostronne porozumienie
międzynarodowe. Porozumienie musi być wiążące i egzekwowalne w odniesieniu do
sygnatariuszy.
Druga możliwość polega na stosowaniu uzgodnień administracyjnych, takich jak protokoły
ustaleń, które mimo że nie są prawnie wiążące, muszą jednak przewidywać egzekwowalne i
skuteczne prawa osób, których dane dotyczą. Ustalenia administracyjne podlegają
zatwierdzeniu przez właściwy krajowy organ nadzorczy po wydaniu opinii przez Europejską
Radę Ochrony Danych.
Ponadto wspomniane wyżej wyjątki są również dostępne w odniesieniu do przekazywania
danych dokonanego przez organy publiczne, z zastrzeżeniem zastosowania odpowiednich
warunków.
W przypadku organów publicznych pełniących funkcje w zakresie egzekwowania prawa
karnego6, dostępne są dodatkowe narzędzia przekazywania danych7.

III. Przekazywanie danych ze Zjednoczonego Królestwa do państw
członkowskich EOG
Według rządu Zjednoczonego Królestwa obecne praktyki, które umożliwiają swobodny
przepływ danych osobowych ze Zjednoczonego Królestwa do EOG, będą kontynuowane w
przypadku scenariusza braku porozumienia w sprawie brexitu8.
W tym celu należy regularnie zapoznawać się z treścią strony internetowej rządu
Zjednoczonego Królestwa oraz Biura Komisarza ds. Informacji (ICO).

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych
Przewodnicząca
(Andrea Jelinek)

_________________________
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Które wchodzą w zakres dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar oraz w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (tzw. dyrektywy policyjnej, „DODO”).
7
Zobacz art. 37 i 38 DODO. Na przykład przekazanie danych może mieć miejsce jeśli organ UE uzna, iż w
państwie trzecim istnieją odpowiednie zabezpieczenia po przeprowadzeniu (własnej) oceny wszystkich
okoliczności dotyczących takiego przekazania danych. Ponadto w szczególnych przypadkach mogą mieć
zastosowanie dodatkowe wyjątki (zob. art. 38 dyrektywy dotyczącej egzekwowania prawa).
8
.https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theresno-brexit-deal
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