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Inden overgangsperioden for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union udløb den
31. december 2020, nåede EU og Det Forenede Kongerige til enighed om en aftale ("handels- og
samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige" eller "aftalen")1 den 24. december 2020.

Aftalen blev undertegnet af EU og Det Forenede Kongerige den 30. december 2020. Handels- og
samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige fandt midlertidig anvendelse fra og med
den 1. januar 2021 indtil den 28. februar 2021 for at give Europa-Parlamentet tid til at godkende
aftalen og Rådet for Den Europæiske Union til at vedtage afgørelsen om indgåelse af aftalen.

I henhold til handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige vil alle overførsler
af personoplysninger mellem interessenter, der er omfattet af GDPR, og enheder i Det Forenede
Kongerige i en nærmere angivet periode og på betingelse af, at Det Forenede Kongeriges nuværende
databeskyttelsesordning forbliver på plads, ikke blive betragtet som overførsler til et tredjeland, der
er omfattet af bestemmelserne i kapitel V i GDPR2. Denne overgangsbestemmelse finder anvendelse
fra ikrafttrædelsen af udkastet til handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige
i en periode på højst seks måneder (dvs. senest indtil den 30. juni 2021).

1 Se handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=DA
2 Se artikel FINPROV.10A "Midlertidig bestemmelse om videregivelse af personoplysninger til Det Forenede
Kongerige" i Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige. Se også Europa-
Kommissionens Spørgsmål og svar: Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige under
afsnittet om sikkerhed, retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/qanda_20_2532
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Det betyder, at organisationer, der er omfattet af GDPR, vil kunne fortsætte med at overføre data til
britiske organisationer, uden at det er nødvendigt hverken at etablere et overførselsværktøj i henhold
til artikel 46 i GDPR eller anvende en undtagelse i henhold til artikel 49 i GDPR.

Hvis der ikke vedtages en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for Det Forenede
Kongerige i henhold til artikel 45 i GDPR senest den 30. juni 2021, vil alle overførsler af
personoplysninger mellem interessenter, der er omfattet af GDPR, og enheder i Det Forenede
Kongerige, udgøre en overførsel af personoplysninger til et tredjeland og vil derfor være omfattet af
bestemmelserne i kapitel V i GDPR. Sådanne overførsler vil derfor kræve fornødne garantier (f.eks.
standardbestemmelser om databeskyttelse, bindende virksomhedsregler3, adfærdskodekser mv.)
med rettigheder for registrerede, der kan håndhæves, og effektive retsmidler for registrerede i
overensstemmelse med artikel 46 i GDPR.

På særlige betingelser kan det stadig være muligt at overføre personoplysninger til Det Forenede
Kongerige på grundlag af en undtagelse, der er anført i artikel 49 i GDPR. Artikel 49 i GDPR er imidlertid
af ekstraordinær karakter, og de undtagelser, den indeholder, skal fortolkes restriktivt og hovedsagelig
vedrøre behandlingsaktiviteter, der er lejlighedsvise og ikke-repetitive4.

Når personoplysninger overføres til Det Forenede Kongerige på grundlag af garantierne i artikel 46 i
GDPR, kan det desuden være nødvendigt med supplerende foranstaltninger for at bringe
beskyttelsesniveauet for de overførte oplysninger op på EU-standarden for væsentlig
overensstemmelse, jf. henstilling 1/2020 om foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer for
at sikre overholdelse af EU-niveauet for beskyttelse af personoplysninger5.

Dataansvarlige og/eller databehandlere vil også skulle opfylde andre forpligtelser i henhold til GDPR,
navnlig med hensyn til at ajourføre registrene for behandling og meddelelser om beskyttelse af
personoplysninger, så overførsler til Det Forenede Kongerige er nævnt.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd minder om de retningslinjer, der er udsendt på dette område af
tilsynsmyndighederne og Europa-Kommissionen. EØS-organisationer kan om nødvendigt henvende
sig til de nationale tilsynsmyndigheder, der har beføjelse til at føre tilsyn med de tilknyttede
behandlingsaktiviteter.

I forbindelse med dataoverførsler fra Det Forenede Kongerige til EØS foreslår Databeskyttelsesrådet
at konsultere den britiske regerings websted og ICO's websted regelmæssigt for ajourført vejledning.

For Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Formanden

3 Se Databeskyttelsesrådets orienterende note om bindende virksomhedsregler for koncerner/virksomheder
med ICO som ledende tilsynsmyndighed for bindende virksomhedsregler, https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groups-undertakings-enterprises-which-have_da
4 Se Det Europæiske Databeskyttelsesråds retningslinjer 2/2018 vedrørende undtagelser i artikel 49 i forordning
2016/679, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-
article-49-under-regulation_da
5 Se henstilling nr. 1/2020 om foranstaltninger, der supplerer overførselsværktøjer for at sikre overholdelse af
EU-niveauet for beskyttelse af personoplysningerhttps://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-
art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_da
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