
Obvestilo o prenosih podatkov na podlagi Splošne uredbe
o varstvu podatkov v primeru izstopa Združenega

kraljestva iz EU brez dogovora
Sprejeto 12. februarja 2019

Uvod

Če EGP in Združeno kraljestvo ne sprejmeta dogovora (izstop Združenega Kraljestva iz EU
brez dogovora oziroma v nadaljevanju brexit brez dogovora), bo Združeno kraljestvo
30. marca 2019 ob 00.00 uri po srednjeevropskem času postalo tretja država. To pomeni, da
bo moral prenos osebnih podatkov v Združeno kraljestvo po 30. marcu 2019 temeljiti na
enem od naslednjih instrumentov:1

- na standardnih ali ad hoc določilih o varstvu podatkov,
- na zavezujočih poslovnih pravilih,
- na kodeksih ravnanja in mehanizmih potrjevanja,
- na odstopanjih2.

To obvestilo vsebuje informacije za gospodarske subjekte in pravne osebe javnega prava o
zgoraj navedenih instrumentih za prenos osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov, in sicer za prenos osebnih podatkov v Združeno kraljestvo v primeru
brexita brez dogovora.

Evropski odbor za varstvo podatkov se opira na navodila, ki so jih v zvezi s tem posredovali
nadzorni organi in Evropska komisija. Organizacije iz EGP se lahko po potrebi obrnejo na
nacionalne nadzorne organe, pristojne za nadzor povezanih dejavnosti obdelave osebnih
podatkov.

1 Glej poglavje V Splošne uredbe o varstvu podatkov.
2 Ta se lahko uporabljajo samo, če ni standardnih določil o varstvu podatkov ali drugih ustreznih zaščitnih
ukrepov.
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I. Pet korakov, ki jih morajo organizacije izvesti kot pripravo na
brexit brez dogovora

Pri prenosu podatkov v Združeno kraljestvo morate:

II. Prenosi podatkov iz EGP v Združeno kraljestvo

1. Razpoložljivi instrumenti za prenos

Če v času izstopa Združenega kraljestva iz EU ne bo sprejet sklep o ustreznosti,3 bodo na
voljo naslednji instrumenti za prenos podatkov.

a. Standardna in ad hoc določila o varstvu podatkov

Vi in vaši partnerji v Združenem kraljestvu se lahko dogovorite o uporabi standardnih določil
o varstvu podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija. Te pogodbe omogočajo dodatne
ustrezne zaščitne ukrepe z upoštevanjem varstva osebnih podatkov, ki so potrebni v primeru
prenosa osebnih podatkov v katero koli tretjo državo.

3 Sklep o ustreznosti je sklep, ki ga Evropska komisija sprejme na podlagi člena 45 Splošne uredbe o varstvu
podatkov (na primer sklep o ustreznosti za Japonsko, ki ga je Komisija sprejela 23. januarja 2019. Pred tem je
Evropska komisija sprejela še sklepe o ustreznosti za tretje države, kot so Argentina, Nova Zelandija in Izrael).
Trenutno za Združeno kraljestvo še ni bil sprejet noben tovrsten sklep o ustreznosti.

• določiti, katere dejavnosti pomenijo prenos osebnih podatkov v Združeno
kraljestvo;1.

• določiti primeren instrument za prenos podatkov glede na vaše
okoliščine (glej spodaj);2.

• vpeljati izbran instrument za prenos podatkov, da bo pripravljen (za
uporabo) do 30. marca 2019;3.

• v svojih internih aktih navesti, da se bodo podatki prenašali v Združeno
kraljestvo;4.

• ustrezno posodobiti svojo izjavo o varstvu podatkov, da o tem obvestite
posameznike.

5.
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Trenutno so na voljo tri svežnji standardnih določil o varstvu podatkov:

 za upravljavca podatkov iz EGP, ki podatke prenaša upravljavcu podatkov iz tretje
države (npr. Združenega kraljestva); na voljo sta dva svežnja:

o 2001/497/ES,
o 2004/915/ES;

 za upravljavca podatkov iz EGP, ki podatke prenaša obdelovalcu podatkov iz tretje
države (npr. Združenega kraljestva):

o 2010/87/EU.

Upoštevati moramo, da standardnih določil o varstvu podatkov ne smemo spreminjati in jih
moramo podpisati v predpisani obliki. Kljub temu se ta pogodbena določila lahko vključijo v
širšo pogodbo, lahko pa se dodajo še dodatna določila, če ta niso (neposredno ali posredno) v
nasprotju s standardnimi določili o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija. Ob
upoštevanju kratkega časovnega okvira (tj. do 30. marca 2019) Evropski odbor za varstvo
podatkov priznava, da predstavljajo standardna določila o varstvu podatkov instrument, ki je
že pripravljen za uporabo.

Ob morebitnih nadaljnjih spremembah standardnih določil o varstvu podatkov se taka
določila obravnavajo kot ad hoc pogodbena določila. Taka določila lahko ob upoštevanju
vaših zadevnih okoliščin zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe.

Pred katerim koli prenosom mora ta prilagojena pogodbena določila odobriti pristojni
nacionalni nadzorni organ na podlagi mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov.

b. Zavezujoča poslovna pravila

Zavezujoča poslovna pravila so pravila na področju varstva osebnih podatkov, ki jih skupina
podjetij (tj. multinacionalke) spoštuje zaradi zagotavljanja ustreznih zaščitnih ukrepov pri
prenosu osebnih podatkov med podjetji v skupini podjetij; tudi zunaj EGP.

Morda ste že sprejeli zavezujoča poslovna pravila ali sodelujete z obdelovalci podatkov, ki
uporabljajo zavezujoča poslovna pravila za obdelovalce. Organizacije lahko še naprej
uporabljajo ta zavezujoča poslovna pravila, ki so bila odobrena na podlagi prejšnje
Direktive 95/46/ES in ostajajo veljavna tudi v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.4

Vendar je treba ta pravila posodobiti, da bodo v celoti skladna z določbami Splošne uredbe o
varstvu podatkov.

Če niste sprejeli/uvedli zavezujočih poslovnih pravil, upoštevajte, da jih mora odobriti
pristojni nacionalni nadzorni organ na podlagi mnenja Evropskega odbora za varstvo
podatkov.

Dodatna pojasnila o pogojih za vlogo za odobritev zavezujočih poslovnih pravil lahko najdete
na spletišču Evropskega odbora za varstvo podatkov.

4 Skladno s členom 46(5) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upoštevajte, da zavezujoča poslovna pravila, ki so
bila odobrena na podlagi prejšnje Direktive 95/46/ES, ostajajo veljavna v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov, vendar jih je treba posodobiti, da bodo v celoti skladna z določbami slednje.
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c. Kodeksi ravnanja in mehanizmi potrjevanja

S kodeksom ravnanja ali mehanizmom potrjevanja lahko zagotovimo ustrezne zaščitne
ukrepe za prenose osebnih podatkov, če tak kodeks ali mehanizem vključuje zavezujoče in
izvršljive obveznosti za organizacije v tretji državi v korist posameznikov.

Ta orodja so novost na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, Evropski odbor za varstvo
podatkov pa pripravlja smernice, s katerimi bo podal dodatna pojasnila o usklajenih zahtevah
in postopku za uporabo teh orodij.

2. Odstopanja

Poudariti je treba, da odstopanja omogočajo prenose podatkov pod določenimi pogoji in
predstavljajo izjeme od obveznosti vzpostavitve ustreznih zaščitnih ukrepov (glej zgoraj
omenjene instrumente, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardna določila o varstvu
podatkov ipd.), ali od prenosa podatkov na podlagi sklepa o ustreznosti. Zato jih je treba
razlagati ozko, saj se nanašajo predvsem na dejavnosti obdelave, ki so občasne in se ne
ponavljajo.5

Skladno s členom 49 Splošne uredbe o varstvu podatkov takšna odstopanja med drugim
vključujejo naslednje:

 kadar posameznik izrecno privoli v predlagani prenos, potem ko je bil seznanjen z
vsemi potrebnimi informacijami o tveganjih, povezanih s prenosom;

 kadar je prenos potreben za izvajanje ali sklenitev pogodbe med posameznikom in
upravljavcem ali pa je pogodba sklenjena v interesu posameznika;

 kadar je prenos podatkov potreben zaradi pomembnih razlogov javnega interesa;
 kadar je prenos podatkov potreben za namene nujnih zakonitih interesov organizacije.

Dodatna pojasnila o možnih odstopanjih in načinu njihovega upoštevanja so na voljo v
Smernicah Evropskega odbora za varstvo podatkov o odstopanjih iz člena 49 Splošne uredbe
o varstvu podatkov.

3. Instrumenti, ki so na voljo izključno javnim organom ali
telesom

Javnim organom svetujemo, da razmislijo o uporabi mehanizmov, ki so v skladu s Splošno
uredbo o varstvu podatkov ustreznejši glede na njihove okoliščine.

Ena možnost je uporaba pravno zavezujočega in izvršljivega instrumenta, kot je upravni
sporazum, dvostranski ali večstranski mednarodni sporazum. Sporazum mora biti za
podpisnike zavezujoč in izvršljiv.

Druga možnost je uporaba upravnih dogovorov, kot je memorandum o soglasju, ki pa morajo,
čeprav niso pravno zavezujoči, zagotavljati izvršljive in učinkovite pravice posameznikov, na
katere se nanašajo osebni podatki. Upravne dogovore mora odobriti pristojni nacionalni
nadzorni organ na podlagi mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov.

5 Glej uvodno izjavo 113 in člen 49(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
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Poleg tega se lahko zgoraj omenjena odstopanja ob upoštevanju zadevnih pogojev
uporabljajo tudi za prenose, ki jih izvajajo javni organi.

Za javne organe, ki izvajajo naloge kazenskega pregona6, so na voljo dodatna orodja za
prenos podatkov7.

III. Prenosi podatkov iz Združenega kraljestva v članice EGP

Glede na navedbe Vlade Združenega kraljestva bo sedanja praksa, ki dovoljuje prosti pretok
osebnih podatkov iz Združenega kraljestva v EGP, ostala v veljavi tudi v primeru brexita brez
dogovora.8

Za več informacij v zvezi s tem priporočamo redno spremljanje spletišč Vlade Združenega
kraljestva in urada ICO.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov
Predsednica

(Andrea Jelinek)

_________________________

6 S področja Direktive o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov za namene preprečevanja,
preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij.
7 Glejte člena 37 in 38 Direktive o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov za namene
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij. Prenosi se
lahko na primer izvedejo, če je organ EU na podlagi (samo)ocene vseh okoliščin v zvezi s prenosom ugotovil,
da v tretji državi obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi. Poleg tega se lahko v določenih primerih uporabijo dodatna
odstopanja (glej člen 38 Direktive o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov za namene
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij).
8 https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-
no-brexit-deal


