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Erklæring om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den
Europæiske Union

Vedtaget den 15. december 2020
Opdateret den 13. januar 2021

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget følgende erklæring:

- Databeskyttelsesrådet ønsker at minde alle interessenter om, at Det Forenede Kongeriges
udtræden af Den Europæiske Union trådte i kraft den 1. januar 2021, da Det Forenede
Kongerige ophørte med at være en EU-medlemsstat i alle henseender.

- EU og Det Forenede Kongerige nåede imidlertid til enighed om en aftale ("handels- og
samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige" eller "aftalen") den 24. december
20201. Den trådte midlertidigt i kraft den 1. januar 2021 indtil den 28. februar 2021, idet den
afventer Europa-Parlamentets og Rådets ratificering. Aftalen fastsætter, at i en periode på
højst seks måneder fra dens ikrafttræden — dvs. senest indtil den 30. juni 2021 — og på
betingelse af, at Det Forenede Kongeriges nuværende databeskyttelsesordning forbliver på
plads, vil alle datastrømme af personoplysninger mellem interessenter, der er omfattet af
GDPR, og britiske organisationer ikke blive betragtet som overførsel til et tredjeland.

- 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
overførselsinstrument i henhold til artikel 46 i GDPR eller anvende en undtagelse i henhold til
artikel 49 i GDPR. Der findes specifik vejledning på Databeskyttelsesrådets websted
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- Databeskyttelsesrådet ønsker også at minde om konsekvenserne med hensyn til det
reguleringsmæssige tilsyn med igangværende grænseoverskridende behandling og relaterede
klager, som foregår via one-stop-shop-mekanismen i GDPR. I one-stop-shop-mekanismen
fastlægges det, at der er én tilsynsmyndighed, der er kompetent med hensyn til

1 Aftalen blev undertegnet den 30. december 2020.



2
vedtaget

grænseoverskridende behandling, nemlig tilsynsmyndigheden for den dataansvarliges eller
databehandlerens hovedvirksomhed eller eneste etablering i EØS (den ledende
tilsynsmyndighed), i henhold til GDPR.

- Fra den 1. januar 2021 finder one-stop-shop-mekanismen ikke længere anvendelse på Det
Forenede Kongerige, og den britiske databeskyttelsesmyndighed (Information
Commissioner's Office – ICO) er dermed ikke længere en del heraf. Databeskyttelsesrådet har
i de seneste måneder været i kontakt med ICO for at muliggøre en gnidningsløs overgang til
denne nye situation ved at sikre, at EØS-myndighederne følger en fælles og effektiv tilgang til
behandling af eksisterende klager og grænseoverskridende sager, der involverer ICO, og
samtidig minimerer forsinkelser og mulige ulemper for de berørte klagere.

- Databeskyttelsesrådet ønsker at understrege, at beslutningen om at benytte den fælles
kontakt (den ledende tilsynsmyndighed) gennem one-stop-shop-mekanismen i
grænseoverskridende sager, er op til de enkelte dataansvarlige og databehandlere, som med
henblik herpå kan beslutte, om der skal oprettes en ny hovedvirksomhed i EØS i henhold til
artikel 4, stk. 16, i GDPR.

- Databeskyttelsesrådet minder i denne forbindelse om, at dataansvarlige og databehandlere,
der ikke er etableret i EØS, men hvis behandlingsaktiviteter er omfattet af anvendelsen af
GDPR i henhold til artikel 3, stk. 2, i GDPR, er forpligtet til at udpege en repræsentant i Unionen
i overensstemmelse med artikel 27 i GDPR. Repræsentanten kan kontaktes af
tilsynsmyndigheder og registrerede om alle spørgsmål vedrørende behandlingsaktiviteter
med henblik på at sikre overholdelse af GDPR.

For Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Formanden

(Andrea Jelinek)


