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Pareiškimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos
Sąjungos

Priimta 2020 m. gruodžio 15 d.
Atnaujinta 2021 m. sausio 13 d.

Europos duomenų apsaugos valdyba priėmė šį pareiškimą:

- EDAV nori priminti visiems suinteresuotiesiems subjektams, kad Jungtinė Karalystė oficialiai
išstojo iš Europos Sąjungos 2021 m. sausio 1 d. – nuo tol JK visais atžvilgiais nustojo būti ES
valstybe nare.

- Tačiau 2020 m. gruodžio 24 d. ES ir JK sudarė susitarimą (toliau – ES ir JK prekybos ir
bendradarbiavimo susitarimas arba Susitarimas)1, kuris laikinai galioja nuo 2021 m. sausio 1 d.
iki 2021 m. vasario 28 d., kol bus ratifikuotas Europos Parlamento ir ES Tarybos. Susitarime
nustatyta, kad ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo jo įsigaliojimo, t. y. ne ilgiau kaip iki 2021 m.
birželio 30 d., ir su sąlyga, kad dabartinė Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos tvarka bus
toliau taikoma, visi asmens duomenų srautai tarp suinteresuotųjų subjektų, kuriems taikomas
BDAR, ir Jungtinės Karalystės organizacijų nebus laikomi duomenų perdavimu trečiajai šaliai.

- Tai reiškia, kad organizacijos, kurioms taikomas BDAR, galės toliau perduoti duomenis
Jungtinės Karalystės organizacijoms neturėdamos nei įdiegti duomenų perdavimo priemonės
pagal BDAR 46 straipsnį, nei remtis BDAR 49 straipsnyje numatyta nukrypti leidžiančia
nuostata. Specialias gaires galima rasti EDAV svetainėje
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- EDAV taip pat norėtų priminti pasekmes, susijusias su vykstančio tarpvalstybinio duomenų
tvarkymo ir susijusių skundų, kuriems BDAR numatytas vieno langelio mechanizmas,
reglamentavimo priežiūra. Pagal BDAR vieno langelio mechanizmas reiškia, kad kompetenciją
prižiūrėti tarpvalstybinį duomenų tvarkymą turi viena priežiūros institucija, būtent – duomenų
valdytojo arba duomenų tvarkytojo vienintelės arba pagrindinės buveinės priežiūros
institucija (vadovaujanti priežiūros institucija).

1 Susitarimas pasirašytas 2020 m. gruodžio 30 d.
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- Nuo 2021 m. sausio 1 d. vieno langelio mechanizmas Jungtinei Karalystei nebetaikomas, todėl
Jungtinės Karalystės informacijos komisaro biuras (ICO), nebėra jo dalis. EDAV pastaruosius
mėnesius palaikė ryšius su ICO, siekdama sudaryti sąlygas sklandžiai pereiti prie šios naujos
padėties ir užtikrinti, kad EEE šalių institucijos laikytųsi bendro ir veiksmingo požiūrio
spręsdamos esamus skundus ir tarpvalstybines bylas, į kurias įtrauktas ICO, o kartu kuo labiau
sumažinti vėlavimą ir galimus nepatogumus skundus pateikusiems asmenims.

- EDAV nori pabrėžti, kad sprendimą pasinaudoti jungtiniu dialogu (vadovaujančia priežiūros
institucija), kurį tarpvalstybinio duomenų tvarkymo atvejais užtikrina vieno langelio
mechanizmas, priima atskiri duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, kurie tuo tikslu gali
spręsti, ar steigti naują pagrindinę buveinę EEE pagal BDAR 4 straipsnio 16 dalį.

- Šiuo atžvilgiu EDAV primena, kad EEE neįsisteigę duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai,
kurių duomenų tvarkymo veiklai taikoma BDAR 3 straipsnio 2 dalis, privalo paskirti atstovą
Sąjungoje pagal BDAR 27 straipsnį. Priežiūros institucijos ir duomenų subjektai gali kreiptis į
atstovą visais su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, siekdami užtikrinti, kad būtų
laikomasi BDAR.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu
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