
Informativní poznámka k závazným podnikovým pravidlům
určená skupinám podniků,

jejichž vedoucím dozorovým úřadem pro závazná podniková
pravidla je úřad ICO

Přijato dne 22. července 2020

Tímto dokumentem není dotčena analýza, kterou v současné době provádí Evropský sbor pro ochranu
osobních údajů (dále jen „sbor“) ohledně důsledků rozsudku Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve
věci Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems1 týkající se
závazných podnikových pravidel jakožto nástrojů pro předávání údajů.

 Oprávnění držitelé závazných podnikových pravidel:

Z procesního hlediska:

Držitelé závazných podnikových pravidel, jejichž příslušným dozorovým úřadem (dále jen „vedoucí
dozorový úřad pro závazná podniková pravidla“) je úřad ICO, musí zavést veškerá organizační opatření,
na jejichž základě lze podle kritérií stanovených v pracovním dokumentu WP263 rev.012 určit nový
vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla v EHP. Tato změna vedoucího dozorového
úřadu pro závazná podniková pravidla nabude účinnosti nejpozději na konci přechodného období pro
brexit.

Pro závazná podniková pravidla, která již byla schválena podle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů bude muset nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla v EHP jakožto nový
příslušný dozorový úřad v souladu s čl. 47 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vydat
před koncem přechodného období nové rozhodnutí o schválení na základě stanoviska sboru.

V případě závazných podnikových pravidel, jejichž vedoucím dozorovým úřadem pro závazná
podniková pravidla byl podle směrnice 95/46/ES úřad ICO, nebude muset nový vedoucí dozorový úřad
pro závazná podniková pravidla v EHP vydat žádné schválení.

1 SDEU, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems (C-311/18).
2 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, pracovní dokument, kterým se zřizuje postup spolupráce pro
schvalování závazných podnikových pravidel pro správce a zpracovatele podle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, WP263 rev.01, přijatý dne 11. dubna 2018 – schválený sborem.



Z hlediska obsahu:

Držitelé závazných podnikových pravidel, jejichž vedoucím dozorovým úřadem pro závazná podniková
pravidla je úřad ICO, musí před koncem přechodného období pro brexit pozměnit svá závazná
podniková pravidla tak, aby odkazovala na právní řád v EHP. S cílem pomoci skupinám podniků
v tomto procesu obsahuje příloha této poznámky kontrolní seznam bodů, které mají být změněny.

Nebudou-li před koncem přechodného období takové změny provedeny a/nebo nebude-li vydáno
nové schválení, nebudou se skupiny podniků po skončení přechodného období moci opřít o svá
závazná podniková pravidla jakožto platný mechanismus pro předávání údajů mimo EHP.

Sbor rovněž připomíná, že poté, co obecné nařízení o ochraně osobních údajů začalo být před dvěma
lety používáno, měly skupiny podniků svá závazná podniková pravidla již aktualizovat podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů v souladu s požadavky stanovenými v pracovních dokumentech
WP256 rev.013 a WP257 rev.014. Zatímco převzetí závazných podnikových pravidel novým vedoucím
dozorovým úřadem pro závazná podniková pravidla neznamená, že ověřil, zda takové aktualizace byly
provedeny, může kterýkoli držitel závazných podnikových pravidel tak stále kdykoli učinit a požádat o
provedení příslušných změn a přijmout v tomto ohledu jakékoli následné rozhodnutí. Mohou být
vyžádány i jakékoli další změny závazných podnikových pravidel, které byly převzaty tak, jak je
popsáno výše, pokud to nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla považuje za
nezbytné. Všechny dozorové úřady, včetně nového vedoucího dozorového úřadu pro závazná
podniková pravidla, si vyhrazují právo vykonávat své pravomoci, včetně pravomoci provádět
vyšetřování týkající se závazných podnikových pravidel, a to i se samotným prováděním těchto
pravidel, nebo právo věnovat zvláštní pozornost některým aspektům těchto pravidel v souvislosti
s širším vyšetřováním společnosti a případně i se schválením.

 Stávající žádosti o závazná podniková pravidla u úřadu ICO

Z procesního hlediska:

Skupiny podniků, jejichž závazná podniková pravidla jsou ve fázi přezkumu úřadem ICO, jsou vybízeny,
aby zavedly veškerá organizační opatření, na jejichž základě by mohl být před koncem přechodného
období pro brexit podle kritérií stanovených v pracovním dokumentu WP263 rev.01 stanoven nový
vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla v EHP. Budou se muset obrátit na tento
dozorový úřad, aby mu poskytly veškeré nezbytné informace o důvodech, proč by daný dozorový úřad
měl být považován za nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla.

Nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla žádost převezme a formálně zahájí
postup schvalování s výhradou stanoviska sboru.

Během přechodného období se může skupina podniků rozhodnout, že po schválení úřadem ICO
převede žádost týkající se závazných podnikových pravidel na nový vedoucí dozorový úřad pro závazná
podniková pravidla. V takovém případě bude nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková
pravidla v EHP, jakožto nový příslušný dozorový úřad v souladu s čl. 47 odst. 1 obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, muset před koncem přechodného období vydat nové rozhodnutí o schválení
na základě stanoviska sboru.

3 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami,
které se mají nacházet v závazných podnikových pravidlech, naposledy revidovaný a přijatý dne 6. února 2018,
WP256 rev.01 – schválený sborem.
4 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami,
které se mají nacházet v závazných podnikových pravidlech zpracovatele, naposledy revidovaný a přijatý dne 6.
února 2018, WP256 rev.01 – schválený sborem.



Z hlediska obsahu:

Jakákoli skupina podniků, jejíž závazná podniková pravidla se před koncem přechodného období
nacházejí v procesu schvalování úřadem ICO na základě stanoviska sboru, musí zajistit, aby její závazná
podniková pravidla odkazovala na právní řád v EHP s informacemi o souvisejících změnách, které mají
nabýt účinnosti (nejpozději) na konci přechodného období. Za účelem pomoci těmto skupinám
v tomto procesu obsahuje příloha této poznámky kontrolní seznam bodů, které mají být zahrnuty.

V obou výše uvedených scénářích zváží dozorový úřad v EHP, který může být osloven s žádostí, aby
jednal jako nový vedoucí dozorový úřad pro závazná podniková pravidla, na základě kritérií
stanovených v pracovním dokumentu WP263 a ve spolupráci s jinými dotčenými dozorovými úřady,
zda je v konkrétním případě vhodným vedoucím dozorovým úřadem pro závazná podniková pravidla,
a bude o tom informovat skupinu.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)



Příloha: Kontrolní seznam bodů pro závazná podniková pravidla správce a zpracovatele, které je třeba změnit pro účely změny vedoucího dozorového
úřadu pro závazná podniková pravidla v souvislosti s brexitem

 Z důvodu změny vedoucího dozorového úřadu pro závazná podniková pravidla v souvislosti s brexitem je zapotřebí aktualizovat následující body.
Kromě bodů uvedených v tabulce níže by všechny definice subjektů v EHP, použitelné právní předpisy v EHP a veškeré další relevantní definice měly
být změněny jak v závazných podnikových pravidlech pro správce, tak v závazných podnikových pravidlech pro zpracovatele.

 V konkrétním případě závazných podnikových pravidel pro zpracovatele je třeba zvážit nutnost přeformulovat dohodu o úrovni služeb, pokud je
správce ve Spojeném království. Ve scénářích závazných podnikových pravidel pro zpracovatele, kdy má člen skupiny mající smlouvu se správcem
sídlo ve Spojeném království, bude muset být dohoda o úrovni služeb podepsána členem skupiny se sídlem v EHP znovu.

Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

1. ZÁVAZNOST
1.2 Vysvětlení toho, jak je
zajištěna závaznost pravidel
pro členy se závaznými
podnikovými pravidly ze
skupiny podniků a rovněž pro
zaměstnance.

ANO

V závazných
podnikových
pravidlech a
souvisejících
dokumentech, zejména
ve vybraných právně
závazných opatřeních

ANO

Oddíl 4
pracovních
dokumentů
WP2646 nebo
WP2657

Čl. 47 odst. 1
písm. a) a
čl. 47 odst. 2
písm. c)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Povinnost skupiny podniků
vyřizovat vnitřní záležitosti
s cílem zajistit, aby byla
závazná podniková pravidla
závazná v celém EHP, např.:
v případě potřeby nahradit
jakýkoli odkaz na původního
„žadatele o závazná podniková
pravidla (ve Spojeném
království)“ odkazem na

5 Tato kritéria jsou stanovena v pracovních dokumentech WP256rev.01 a WP257rev.01 (schválených sborem), které jsou podle sboru dotčeny brexitem.
6 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, doporučení týkající se standardní žádosti o schválení závazných podnikových pravidel správce pro předávání osobních údajů,
WP264, přijaté dne 11. dubna 2018 – schválené sborem.
7 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, doporučení týkající se standardní žádosti o schválení závazných podnikových pravidel zpracovatele pro předávání osobních údajů,
WP265, přijaté dne 11. dubna 2018 – schválené sborem.



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

nového „žadatele o závazná
podniková pravidla v EHP“.

 Pokud je závaznost zajištěna
jednostranným prohlášením,
bylo by zapotřebí posoudit,
zda je zúčastněný člen skupiny
podniků (dále jen „člen se
závaznými podnikovými
pravidly“), který vydává
jednostranné prohlášení,
usazen v členském státě, který
tento právní nástroj uznává.

 V právním nástroji, který byl
použit ke stanovení závaznosti
závazných podnikových
pravidel, nahraďte jakýkoli
odkaz na „smluvní právo (ve
Spojeném království)“
použitelné na právně závazný
nástroj novým odkazem na
smluvní právo v EHP.

 Požádejte skupinu podniků o
změnu/aktualizaci všech
dokumentů souvisejících se
závaznými podnikovými
pravidly, zejména o
změnu/aktualizaci zvolených



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

právně závazných opatření
(např. IGA).

EXTERNÍ ÚROVEŇ
1.3 Vytvoření práv
přijímajících třetích stran pro
subjekty údajů. Včetně
možnosti podat stížnost u
příslušného dozorového
úřadu a u soudů

ANO ANO

Oddíl 4
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 1
písm. b),
čl. 47 odst. 2
písm. c) a
čl. 47 odst. 2
písm. e)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Zajistěte, aby příslušné
dozorové úřady, na které se
odkazuje, měly sídlo v EHP
v souladu s WP256 rev.018 a
WP257 rev.019.

 Zajistěte, aby byl uveden
odkaz na soudy se sídlem
v EHP podle pracovních
dokumentů WP256 rev.01 a
WP257 rev.01, a to i ve vztahu
k právům, která jsou
vymahatelná přímo vůči
zpracovateli, a právům, která
jsou vůči zpracovateli
vymahatelná, pokud subjekt
údajů nemůže vznést nárok
vůči správci.

1.4 Odpovědnost vůči správci Ano (vztahuje se pouze
na závazná podniková

Ano (vztahuje
se pouze na

Oddíl 1.4
pracovního

 Zajistěte, aby na straně
skupiny podniků jednající jako

8 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami, které se mají nacházet v závazných podnikových pravidlech,
naposledy revidovaný a přijatý dne 6. února 2018, WP256 rev.01 – schválený sborem.
9 Pracovní skupina zřízená podle článku 29, pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami, které se mají nacházet v závazných podnikových pravidlech
zpracovatele, naposledy revidovaný a přijatý dne 6. února 2018, WP256 rev.01 – schválený sborem.



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

pravidla pro
zpracovatele)

závazná
podniková
pravidla pro
zpracovatele)

Oddíl 4
pracovního
dokumentu
WP265

dokumentu
WP257
rev.01

zpracovatel podepsal dohodu
o službách použitou ke
stanovení závaznosti
závazných podnikových
pravidel pro zpracovatele vůči
správci některý člen se
závaznými podnikovými
pravidly v EHP.

 Zajistěte, aby správce byl
oprávněn vymáhat závazná
podniková pravidla pro
zpracovatele vůči alespoň
jednomu členovi se závaznými
podnikovými pravidly v EHP
(tj. buď vůči členovi se
závaznými podnikovými
pravidly s přenesenou
odpovědností za ochranu
osobních údajů v EHP, nebo
vůči vývozci z EHP).

1.5 Ústředí v EU, člen v EU
s přenesenou odpovědností
za ochranu osobních údajů
nebo vývozce údajů přijímají
odpovědnost za vyplacení
náhrady škody a za nápravu

ANO ANO

Oddíly 1, 3 a 4
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. f)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Pokud byl člen se závaznými
podnikovými pravidly
s přenesenou odpovědností
členem se sídlem ve Spojeném
království, musí mít nový
subjekt, který přebírá
odpovědnost za jakákoli



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

porušení závazných
podnikových pravidel.

porušení závazných
podnikových pravidel jinými
členy se závaznými
podnikovými pravidly mimo
EHP, sídlo v EHP.

 Dále je třeba připomenout, že
pokud závazná podniková
pravidla stanoví, že každý člen
se závaznými podnikovými
pravidly vyvážející údaje z EHP
na základě závazných
podnikových pravidel bude
odpovědný za porušení
závazných podnikových
pravidel dovozcem údajů,
považuje se člen se závaznými
podnikovými pravidly se
sídlem ve Spojeném království
za dovozce údajů, a nikoli za
vývozce údajů.

1.6. Společnost má
dostatečná aktiva.

NE ANO

Oddíl 4
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. f)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Potvrďte, zda nový subjekt
přebírající odpovědnost v EHP
má dostatečné finanční
prostředky (nebo potvrzení o
pojištění) k pokrytí případných
škod.



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

2. ÚČINNOST
2. Existence postupu
vyřizování stížností v případě
závazných podnikových
pravidel.

ANO ANO
Oddíl 5
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. i) a
čl. 12 odst. 3.
Obecné
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Zajistěte, aby jakýkoli odkaz na
příslušný dozorový úřad
odkazoval na dozorové úřady
v EHP (možnost volby mezi
dozorovým úřadem ve státě
EHP jeho obvyklého bydliště,
místa výkonu zaměstnání nebo
místa, kde došlo k údajnému
porušení v EHP, podle článku
77 obecného nařízení
o ochraně osobních údajů).

 Zajistěte, aby jakýkoli odkaz na
„příslušné soudy“ nebo
„vnitrostátní soudní
příslušnost“ odkazoval na EHP
(volba subjektu údajů jednat u
soudů v EHP, kde má správce
nebo zpracovatel provozovnu
nebo kde má subjekt údajů své
obvyklé bydliště v EHP podle
článku 79 obecného nařízení o
ochraně osobních údajů).

2.3. Existence programu
auditu, který zahrnuje
závazná podniková pravidla.

ANO ANO

Oddíl 5
pracovních

Čl. 47 odst. 2
písm. j),
čl. 47 odst. 2
písm. l) a čl.

Zajistěte, aby dozorové
úřady, které obdržely
oprávnění/pravomoc
provádět audit ochrany



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

dokumentů
WP264 a
WP265

38 odst. 3
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

osobních údajů týkající se
jakýchkoli závazných
podnikových pravidel, měly
sídlo v EHP.

 Nahraďte jakýkoli odkaz na
původní vedoucí dozorový
úřad pro závazná podniková
pravidla (ve Spojeném
království) novým odkazem.

3. POVINNOST SPOLUPRÁCE
3.1. Povinnost spolupracovat
s dozorovými úřady.

ANO ANO

Oddíl 6
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. l)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Zajistěte, aby se povinnost
spolupráce s dozorovými
úřady vztahovala na dozorové
úřady se sídlem v EHP.

3.2 Povinnost spolupracovat
se správcem.

Ano (vztahuje se pouze
na závazná podniková
pravidla pro
zpracovatele)

Ano (vztahuje
se pouze na
závazná
podniková
pravidla pro
zpracovatele)

Oddíl 7
pracovního

Oddíl 3.2
pracovního
dokumentu
WP257rev.01

 Zajistěte, aby se povinnost
spolupráce s dozorovými
úřady vztahovala na dozorové
úřady se sídlem v EHP.



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového
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V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

dokumentu
WP265

4. POPIS ZPRACOVÁNÍ A TOKŮ ÚDAJŮ
4.1. Popis věcné působnosti
závazných podnikových
pravidel (povaha
předávaných údajů, druh
subjektů údajů, země).

ANO ANO

Oddíly 2, 3 a 7
pracovního
dokumentu
WP264 a
oddíly 2, 3 a 8
pracovního
dokumentu
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. b)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Odstraňte Spojené království
ze seznamu „členských států
EHP“.

 Přidejte Spojené království na
seznam třetích zemí, do nichž
budou (případně) předávány
osobní údaje, a odstraňte
subjekty ve Spojeném
království ze seznamu vývozců.

4.2. Prohlášení o zeměpisné
působnosti závazných
podnikových pravidel.

ANO ANO

Oddíly 2 a 7
pracovního
dokumentu
WP264 a
oddíly 2 a 8
pracovního
dokumentu
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. a)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Přidejte Spojené království na
seznam třetích zemí a
odstraňte subjekty ve
Spojeném království ze
seznamu vývozců.

5. MECHANISMY HLÁŠENÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ ZMĚN



Kritéria pro změnu
vedoucího dozorového

úřadu pro závazná
podniková pravidla5

V závazných
podnikových

pravidlech

Ve formuláři
žádosti

Znění
odkazu

Poznámky
Odkaz na formulář
žádosti / závazná

podniková pravidla

5.1. Proces aktualizace
závazných podnikových
pravidel.

ANO ANO

Oddíl 8
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. k)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Nahraďte jakýkoli odkaz na
původní vedoucí dozorový
úřad pro závazná podniková
pravidla (ve Spojeném
království) novým odkazem na
dozorový úřad v EHP.

6. ZÁRUKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1.2. Odpovědnost a další
nástroje.

ANO ANO

Oddíl 10
pracovních
dokumentů
WP264 a
WP265

Čl. 47 odst. 2
písm. d) a
článek 30
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Zajistěte, aby jakýkoli odkaz na
dozorové úřady byl chápán
jako odkaz na dozorové úřady
v EHP.

6.3. Nutnost být
transparentní, pokud
vnitrostátní právní předpisy
skupině brání v dodržování
závazných podnikových
pravidel.

ANO NE Čl. 47 odst. 2
písm. m)
obecného
nařízení o
ochraně
osobních
údajů

 Zajistěte, aby byla dozorovým
úřadům v EHP dána povinnost
podávat zprávy.


