
Nota ta’ informazzjoni dwar BCRs għal Gruppi ta’ impriżi /
intrapriżi li għandhom ICO bħala BCR Lead SA (Awtorità
Superviżorja Ewlenija tal-Regoli Korporattivi Vinkolanti)

Adottata fit-22 ta’ Lulju 2020

Dan id-dokument huwa mingħajr preġudizzju għall-analiżi li bħalissa qed issir mill-EDPB dwar il-
konsegwenzi tas-sentenza tal-QĠUE DPC vs Facebook Ireland u Schrems1 għal BCRs bħala għodod ta’
trasferiment.

 Detenturi awtorizzati tal-BCR

Minn perspettiva proċedurali:

Id-detenturi tal-BCR li għandhom l-ICO bħala l-Awtorità Superviżorja kompetenti (“BCR Lead SA”)
jeħtieġ li jdaħħlu fis-seħħ l-arranġamenti organizzattivi kollha li fuq il-bażi tagħhom BCR Lead ġdida fiż-
ŻEE tista’ tiġi identifikata skont il-kriterji stipulati fil-WP263 rev.012. Din il-bidla ta’ BCR Lead għandha
tidħol fis-seħħ mhux aktar tard minn tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni tal-Brexit.

Għal BCRs diġà approvati skont il-GDPR, il-BCR Lead SA ġdida fiż-ŻEE, bħala l-Awtorità Superviżorja
(“SA”) kompetenti l-ġdida f’konformità mal-Artikolu 47.1 tal-GDPR, se jkollha toħroġ deċiżjoni ta’
approvazzjoni ġdida wara opinjoni mill-EDPB qabel tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Għal BCRs li għalihom l-ICO aġixxiet bħala BCR Lead SA skont id-Direttiva 95/46/KE, l-ebda
approvazzjoni ma għandha tinħareġ mill-BCR Lead SA l-ġdida fiż-ŻEE.

Minn perspettiva ta’ kontenut:

Id-detenturi tal-BCR li għandhom l-ICO bħala BCR Lead SA jeħtieġ li jemendaw il-BCRs tagħhom
b’referenza għall-ordni legali taż-ŻEE qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ tranżizzjoni tal-Brexit. Biex jiġu
assistiti l-Gruppi ta’ impriżi/intrapriżi f’dan il-proċess, lista ta’ kontroll ta’ elementi li għandhom jiġu
emendati hija pprovduta fl-anness għal din in-nota.

1 QĠUE, Data Protection Commissioner vs Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems (C-311/18).
2 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, Dokument ta’ Ħidma li Jistabbilixxi Proċedura ta’ Kooperazzjoni għall-
approvazzjoni ta’ “Regoli Korporattivi Vinkolanti” għall-kontrolluri u l-proċessuri skont il-GDPR, WP263 rev.01,
adottata fil-11 ta’ April 2018 - approvat mill-EDPB.



Fin-nuqqas ta’ tali bidliet u/jew approvazzjoni ġdida, fejn applikabbli, qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni, il-Gruppi ta’ impriżi/intrapriżi ma jkunux jistgħu jiddependu fuq il-BCRs tagħhom bħala
mekkaniżmu validu ta’ trasferiment għat-trasferimenti ta’ data barra ż-ŻEE wara t-tmiem tal-perjodu
ta’ tranżizzjoni.

L-EDPB ifakkar ukoll li wara d-dħul fis-seħħ tal-GDPR sentejn ilu, jenħtieġ li l-Gruppi ta’
impriżi/intrapriżi diġà jkunu aġġornaw il-BCRs tagħhom skont il-GDPR f’konformità mar-rekwiżiti kif
speċifikat fil-WP256 rev.013 u l-WP257 rev.014. Filwaqt li t-teħid ta’ BCR minn BCR Lead SA ġdida ma
jimplikax li vverifikat jekk dawn l-aġġornamenti sarux, tibqa’ f’kull ħin f’pożizzjoni li tagħmel dan u li
titlob li jsiru bidliet rilevanti minn kwalunkwe detentur tal-BCR u li tiġi adottata kwalunkwe deċiżjoni
konsegwenti f’dan ir-rigward. Kull tibdil ieħor għall-BCRs li ttieħdu kif deskritt hawn fuq jista’ jintalab
ukoll jekk dan jitqies neċessarju mill-BCR Lead SA l-ġdida. L-SAs kollha, inkluża l-BCR Lead SA l-ġdida,
jirriżervaw id-dritt tagħhom li jeżerċitaw is-setgħat tagħhom inkluż, is-setgħa li jwettqu investigazzjoni
dwar il-BCRs, inkluż l-implimentazzjoni tal-BCRs stess, jew li jagħtu attenzjoni speċjali lil ċerti aspetti
ta’ tali BCRs fil-kuntest ta’ investigazzjoni usa’ tal-kumpanija, u, fejn xieraq, approvazzjoni.

 Applikazzjonijiet attwali tal-BCR quddiem l-ICO

Minn perspettiva proċedurali:

Il-gruppi ta’ impriżi/intrapriżi li għalihom il-BCRs huma fl-istadju ta’ rieżami mill-ICO huma mħeġġa
jistabbilixxu l-arranġamenti organizzazzjonali kollha li fuq il-bażi tagħhom tkun tista’ tiġi identifikata
BCR Lead SA ġdida fiż-ŻEE skont il-kriterji stabbiliti fil-WP263 rev.01 qabel it-tmiem tal-perjodu ta’
tranżizzjoni tal-Brexit. Huma se jkollhom jikkuntattjaw lil din l-SA sabiex jipprovdu l-informazzjoni
kollha neċessarja dwar għaliex l-SA partikolari għandha titqies bħala l-BCR Lead SA l-ġdida.

Il-BCR Lead SA l-ġdida se tieħu f’idejha l-applikazzjoni u tibda formalment proċedura ta’ approvazzjoni
soġġetta għal opinjoni tal-EDPB.

Matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-Grupp ta’ impriżi/intrapriżi jista’ jiddeċiedi li jittrasferixxi l-
applikazzjoni tal-BCR tagħhom għal BCR Lead SA ġdida wara l-approvazzjoni mill-ICO. F’dak il-każ, il-
BCR Lead SA l-ġdida fiż-ŻEE, bħala l-SA kompetenti l-ġdida skont l-Artikolu 47.1 tal-GDPR, se jkollha
toħroġ deċiżjoni ta’ approvazzjoni ġdida wara opinjoni mill-EDPB qabel tmiem il-perjodu ta’
tranżizzjoni.

Minn perspettiva ta’ kontenut:

Kwalunkwe Grupp ta’ impriżi/intrapriżi li għandu l-BCRs fil-proċess li jiġu approvati mill-ICO qabel
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni wara opinjoni tal-EDPB, irid jiżgura li l-BCRs tagħhom jirreferu għall-
ordni legali taż-ŻEE b’informazzjoni dwar bidliet relatati biex isiru effettivi (mhux aktar tard minn) fi
tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Biex tgħinhom f’dan il-proċess, lista ta’ elementi li għandhom jiġu
inklużi hija pprovduta fl-anness għal din in-nota.

Fiż-żewġ xenarji ta’ hawn fuq, l-SA fiż-ŻEE li tista’ tiġi avviċinata biex taġixxi bħala l-BCR Lead SA se
tikkunsidra, fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fil-WP263 u f’kooperazzjoni ma’ SAs ikkonċernati oħra, jekk
hijiex il-BCR Lead SA xierqa każ b’każ u tinforma lill-Grupp skont dan.

3 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, id-Dokument ta’ Ħidma li jistabbilixxi tabella bl-elementi u l-prinċipji li
jinsabu fir-Regoli Korporattivi Vinkolanti, kif l-aħħar riveduti u adottati fis-6 ta’ Frar 2018, WP 256 rev.01 -
approvata mill-EDPB.
4 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, id-Dokument ta’ Ħidma li jistabbilixxi tabella bl-elementi u l-prinċipji li
jinsabu fir-Regoli Korporattivi Vinkolanti tal-Proċessur, kif l-aħħar riveduti u adottati fis-6 ta’ Frar 2018, WP 257
rev.01 - approvata mill-EDPB.



Għall-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Il-President

(Andrea Jelinek)



Anness: Lista ta’ kontroll ta’ elementi għall-Kontrollur u l-Proċessur tal-BCRs li jeħtieġ li jiġu emendati għal tibdil tal-BCR Lead SA fil-kuntest tal-Brexit

 L-elementi li ġejjin għandhom jiġu aġġornati minħabba tibdil tal-BCR Lead SA fil-kuntest tal-Brexit. Minbarra l-elementi deskritti fit-tabella ta’ hawn
taħt, id-definizzjonijiet kollha tal-entitajiet taż-ŻEE, il-liġi applikabbli taż-ŻEE u kwalunkwe definizzjoni rilevanti oħra għandhom jiġu emendati kemm
mill-BCR għall-kontrolluri (“BCR-C”) kif ukoll mill-BCR għall-proċessuri (“BCR-P”).

 Fil-każ speċifiku tal-BCR-P, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat il-bżonn li l-Ftehim dwar il-Livell ta’ Servizz (“FLS”) jiġi riformulat fejn il-kontrollur ikun fir-Renju
Unit. Barra minn hekk, f’xenarji BCR-P fejn membru tal-Grupp kontraenti mal-kontrollur ikun ibbażat fir-Renju Unit, il-FLS jeħtieġ li jiġi ffirmat mill-
ġdid ma’ membru tal-Grupp ibbażat fiż-ŻEE.

Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

1. NATURA VINKOLANTI
1.2 Spjegazzjoni ta’ kif ir-
regoli jsiru vinkolanti fuq il-
membri tal-BCR tal-Grupp ta’
impriżi / intrapriżi kif ukoll
għall-impjegati

IVA

Fil-BCRs u d-
dokumenti marbuta
magħhom,
speċjalment il-miżuri
legalment vinkolanti
magħżula

IVA

Taqsima 4 tal-
WP2646 jew
il-WP2657

L-
Artikolu 47.1.a
u 47.2.c tal-
GDPR

 L-obbligu tal-Grupp ta’ impriżi
/ intrapriżi li jirranġa
kwistjonijiet interni sabiex
jiżgura li l-BCRs ikunu
vinkolanti madwar iż-ŻEE, eż.:
fejn meħtieġ, jissostitwixxi kull
referenza għal dik li qabel
kienet “applikant tal-BCR (fir-
Renju Unit)” bl-“applikant tal-
BCR fiż-ŻEE”.

 Jekk in-nuqqas huwa żgurat
permezz ta’ dikjarazzjoni

5 Dawk il-kriterji huma dawk mill-WP256rev.01 u WP257rev.01 (approvati mill-EDPB), li l-EDPB iqis li huma affettwati mill-Brexit.
6 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, ir-Rakkomandazzjoni dwar l-Applikazzjoni Standard għall-Approvazzjoni ta’ Regoli Korporattivi Vinkolanti tal-Kontrollur għat-Trasferiment
tad-Data Personali, WP264, adottata fil-11 ta’ April 2018 - approvata mill-EDPB.
7 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, ir-Rakkomandazzjoni dwar l-Applikazzjoni Standard għall-Approvazzjoni ta’ Regoli Korporattivi Vinkolanti tal-Proċessur għat-Trasferiment
tad-Data Personali, WP265, adottata fil-11 ta’ April 2018 - approvata mill-EDPB.



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

unilaterali, ikun meħtieġ li jiġi
vvalutat li l-membru
parteċipanti tal-Grupp ta’
impriżi / intrapriżi (“membru
tal-BCR”) li jagħmel id-
dikjarazzjoni unilaterali huwa
stabbilit fi Stat Membru li
jirrikonoxxi dan l-istrument
legali.

 Fl-istrument legali użat biex
jagħmel il-BCR vinkolanti,
jissostitwixxi kwalunkwe
referenza għal-“liġi
kuntrattwali (fir-Renju Unit)”
applikabbli għall-istrument
legalment vinkolanti bil-liġi
kuntrattwali taż-ŻEE l-ġdida.

 Itlob lill-Grupp ta’ impriżi /
intrapriżi biex
jemendaw/jaġġornaw id-
dokumenti kollha marbuta
mal-BCR, speċjalment il-miżuri
legalment vinkolanti magħżula
(eż. IGA).

ESTERNAMENT
1.3 Il-ħolqien ta’ drittijiet ta’
benefiċjarji ta’ partijiet terzi

IVA IVA L-
Artikolu 47.1.b

 Kun żgur li l-SAs kompetenti
msemmija huma bbażati fiż-



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

għas-suġġetti tad-data.
Inkluża l-possibbiltà li
jitressaq ilment quddiem l-SA
kompetenti u quddiem il-
qrati

Taqsima 4 tal-
WP264 u l-
WP265

u 47.2.c, 47.2.e
tal-GDPR

ŻEE, f’konformità mal-WP256
rev.018 u WP257 rev.019.

 Kun żgur li ssir referenza għal
qrati bbażati fiż-ŻEE
f’konformità mal-WP256
rev.01 u l-WP257 rev.01,
inkluż fir-rigward ta’ drittijiet li
huma infurzabbli direttament
kontra l-proċessur, u drittijiet
li huma infurzabbli kontra l-
proċessur meta s-suġġett tad-
data ma jkunx jista’ jressaq
pretensjoni kontra l-
kontrollur.

1.4 Responsabbiltà lejn il-
kontrollur

IVA (applikabbli biss
għall-BCR-P)

IVA
(applikabbli
għall-BCR-P
biss)

Taqsima 4 tal-
WP265

WP257 rev.01
Taqsima 1.4

 Kun żgur li l-ftehim tas-servizz
użat biex jagħmel vinkolanti l-
BCR-P lejn il-kontrollur jiġi
ffirmat, min-naħa tal-Grupp
ta’ impriżi / intrapriżi li jaġixxu
bħala proċessur, minn
membru tal-BCR fiż-ŻEE.

 Kun żgur li l-kontrollur huwa
intitolat li jinforza l-BCR-P

8 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, id-Dokument ta’ Ħidma li jistabbilixxi tabella bl-elementi u l-prinċipji li jinsabu fir-Regoli Korporattivi Vinkolanti, kif l-aħħar riveduti u
adottati fis-6 ta’ Frar 2018, il-WP 257 rev.01 - approvat mill-EDPB.
9 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, id-Dokument ta’ Ħidma li jistabbilixxi tabella bl-elementi u l-prinċipji li jinsabu fir-Regoli Korporattivi Vinkolanti, kif l-aħħar riveduti u
adottati fis-6 ta’ Frar 2018, WP 257 rev.01 - approvati mill-EDPB.



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

kontra mill-inqas membru
wieħed tal-BCR fiż-ŻEE
(jiġifieri, membru tal-BCR
b’responsabbiltajiet ta’
protezzjoni tad-data delegati
fiż-ŻEE, jew l-esportatur taż-
ŻEE).

1.5 Il-kwartieri ġenerali tal-
UE, il-membru tal-UE
b’responsabbiltajiet delegati
ta’ protezzjoni tad-data jew
l-esportatur tad-data
jaċċettaw ir-responsabbiltà
għall-ħlas ta’ kumpens u biex
jirrimedjaw il-ksur tal-BCRs

IVA IVA

Taqsima 1, 3,
u 4 tal-WP264
u l-WP265

L-
Artikolu 47.2.f
tal-GDPR

 Meta l-membru tal-BCR
b’responsabbiltajiet delegati
jkun wieħed ibbażat fir-Renju
Unit, l-entità l-ġdida li tieħu r-
responsabbiltà għal
kwalunkwe ksur tal-BCRs
minn membri oħra tal-BCR
barra miż-ŻEE għandha tkun
tinsab fiż-ŻEE.

 Barra minn hekk, bħala
tfakkira, fejn il-BCRs jipprovdu
li kull membru mill-BCR li
jesporta data barra miż-ŻEE
fuq il-bażi ta’ BCRs se jkun
responsabbli għal ksur tal-
BCRs mill-importatur tad-
data, il-membru tal-BCR li
jinsab fir-Renju Unit għandu
jitqies bħala importatur tad-
data u mhux esportatur tad-
data.



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

1.6. Il-kumpanija għandha
biżżejjed assi.

LE IVA

Taqsima 4 tal-
WP264 u l-
WP265

L-
Artikolu 47.2.f
tal-GDPR

 Ipprovdi konferma dwar jekk
l-entità l-ġdida li qed tieħu
responsabbiltà fiż-ŻEE
għandhiex mezzi finanzjarji
suffiċjenti (jew konferma ta’
assigurazzjoni) biex tkopri
kwalunkwe ħsara.

2. EFFIKAĊJA
2. L-eżistenza ta’ proċess ta’
ġestjoni tal-ilmenti għall-
BCRs.

IVA IVA
Taqsima 5 tal-
WP264 u l-
WP265

L-
Artikolu 47.2.i
u l-
Artikolu 12.3.
tal-GDPR

 Kun żgur li kwalunkwe
referenza għall-SA kompetenti
tirreferi għall-SAs taż-ŻEE (l-
għażla quddiem l-SA fl-Istat
taż-ŻEE tar-residenza abitwali,
il-post tax-xogħol jew il-post
tal-ksur allegat fiż-ŻEE, skont l-
Artikolu 77 tal-GDPR).

 Kun żgur li kwalunkwe
referenza għall-“qrati
kompetenti” jew il-
“ġurisdizzjoni nazzjonali” tkun
ibbażata fiż-ŻEE (għażla għas-
suġġett tad-data li taġixxi
quddiem il-qrati taż-ŻEE fejn
il-kontrollur jew il-proċessur
ikollu stabbiliment jew fejn is-
suġġett tad-data jkollu r-
residenza abitwali tiegħu fiż-



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

ŻEE skont l-Artikolu 79 tal-
GDPR).

2.3. L-eżistenza ta’
programm tal-awditjar li
jkopri l-BCRs.

IVA IVA

Taqsima 5 tal-
WP264 u l-
WP265

L-
Artikolu 47.2.j;
l-Artikolu 47.2.l
u l-
Artikolu 38.3
tal-GDPR

Kun żgur li l-SAs li jkunu
rċevew l-awtorità/setgħa
biex titwettaq verifika tal-
protezzjoni tad-data ta’
kwalunkwe BCR ikunu
bbażati fiż-ŻEE.

 Issostitwixxi kwalunkwe
referenza għall-eks BCR Lead
SA (fir-Renju Unit) b’dik ġdida.

3. OBBLIGU TA’ KOOPERAZZJONI
3.1. Obbligu ta’
kooperazzjoni mal-SAs.

IVA IVA

Taqsima 6 tal-
WP264 u l-
WP265

L-
Artikolu 47.2.l.
tal-GDPR

 Kun żgur li l-obbligu ta’
kooperazzjoni mal-SAs ikun
qed jirreferi għall-SAs ibbażati
fiż-ŻEE.

3.2 Obbligu ta’ kooperazzjoni
mal-kontrollur.

IVA (applikabbli biss
għall-BCR-P)

IVA
(applikabbli
għall-BCR-P
biss)

Taqsima 7 tal-
WP265

WP257rev.01
Taqsima 3.2

 Kun żgur li l-obbligu ta’
kooperazzjoni mal-SAs ikun
qed jirreferi għall-SAs ibbażati
fiż-ŻEE.

4. DESKRIZZJONI TAL-IPPROĊESSAR U TAL-FLUSSI TAD-DATA



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

4.1. Id-deskrizzjoni tal-kamp
ta’ applikazzjoni materjali
tal-BCRs (in-natura tad-data
trasferita, it-tip ta’ suġġetti
tad-data, il-pajjiżi).

IVA IVA

Taqsima 2, 3
u 7 tal-WP264
u t-Taqsima 2,
3 u 8 tal-
WP265

L-
Artikolu 47.2.b
tal-GDPR

 Neħħi r-Renju Unit mil-lista ta’
“Stati Membri taż-ŻEE”.

 Żid ir-Renju Unit mal-lista ta’
pajjiżi terzi li lilhom se tiġi
ttrasferita d-data personali
(jekk applikabbli) u neħħi l-
entitajiet tar-Renju Unit mil-
lista ta’ esportaturi.

4.2. Dikjarazzjoni tal-ambitu
ġeografiku tal-BCRs.

IVA IVA

Taqsima 2 u 7
tal-WP264 u
t-Taqsima 2 u
8 tal-WP265

L-
Artikolu 47.2.a
tal-GDPR

 Żid ir-Renju Unit mal-lista ta’
pajjiżi terzi u neħħi l-entitajiet
tar-Renju Unit mil-lista ta’
esportaturi.

5. MEKKANIŻMI GĦAR-RAPPURTAR U R-REĠISTRAZZJONI TAL-BIDLIET
5.1. Proċess ta’ aġġornament
tal-BCRs.

IVA IVA

Taqsima 8 tal-
WP264 u l-
WP265

L-
Artikolu 47.2.k
tal-GDPR

 Issostitwixxi kwalunkwe
referenza għall-eks BCR Lead
SA (fir-Renju Unit) b’dik ġdida
fiż-ŻEE.

6. SALVAGWARDJI GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA
6.1.2. Responsabbiltà u
għodod oħra.

IVA IVA

Taqsima 10
tal-WP264 u
l-WP265

L-
Artikolu 47.2.d
u l-Artikolu 30
tal-GDPR

 Kun żgur li kwalunkwe
referenza għall-SAs tinftiehem
bħala SAs taż-ŻEE.



Kriterji għal tibdil tal-BCR
Lead SA5 Fil-BCRs

Fil-formola
ta’

applikazzjoni

Test ta’
referenza

Kummenti
Referenza għall-

formola ta’
applikazzjoni / BCRs

6.3. Jeħtieġ li jkun hemm
trasparenza fejn il-
leġiżlazzjoni nazzjonali
tipprevjeni lill-grupp milli
jikkonforma mal-BCRs.

IVA LE L-
Artikolu 47.2.m
tal-GDPR

 Kun żgur li l-obbligu ta’
rappurtar se jkun għall-SAs
taż-ŻEE.


