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Declarație privind retragerea Regatului Unit din Uniunea
Europeană

Adoptată la 15 decembrie 2020
Actualizată la 13 ianuarie 2021

Comitetul european pentru protecția datelor adoptă următoarea declarație:

- CEPD dorește să reamintească tuturor părților interesate că retragerea Regatului Unit din
Uniunea Europeană a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, când Regatul Unit a încetat, din
toate punctele de vedere, să fie stat membru al UE.

- Cu toate acestea, UE și Regatul Unit au ajuns la un acord („Acordul comercial și de cooperare
UE-Regatul Unit” sau „acordul”) la 24 decembrie 20201, care a intrat în vigoare cu titlu
provizoriu la 1 ianuarie 2021 până la 28 februarie 2021, în așteptarea ratificării sale de
Parlamentul European și Consiliul UE. Acordul prevede că, pentru o perioadă maximă de
șase luni de la intrarea sa în vigoare – și anume, până la 30 iunie 2021 cel târziu – și cu
condiția ca actualul regim de protecție a datelor din Regatul Unit să rămână în vigoare, toate
fluxurile de date cu caracter personal între părțile interesate care intră sub incidența RGPD și
organizațiile din Regatul Unit nu vor fi considerate transferuri către o țară terță.

- Prin urmare, organizațiile care intră sub incidența RGPD vor putea să transmită în continuare
date organizațiilor din Regatul Unit fără să fie necesară instituirea unui instrument de
transfer în temeiul articolului 46 din RGPD sau o derogare în temeiul articolului 49 din RGPD.
Orientări specifice sunt disponibile pe site-ul CEPD
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- CEPD dorește, de asemenea, să reamintească consecințele în ceea ce privește
supravegherea reglementară a prelucrării transfrontaliere în curs și a plângerilor conexe,
pentru care RGPD prevede mecanismul ghișeului unic. Mecanismul ghișeului unic prevede
existența unei autorități de supraveghere competente pentru cazurile de prelucrare
transfrontalieră, și anume autoritatea de supraveghere a sediului principal sau unic al

1 Acest acord a fost semnat la 30 decembrie 2020.
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operatorului sau al persoanei împuternicite de operator în SEE (autoritatea de supraveghere
principală), în conformitate cu RGPD.

- Începând cu 1 ianuarie 2021, mecanismul ghișeului unic nu mai este aplicabil Regatului Unit;
așadar, Oficiul comisarului pentru informații din Regatul Unit nu mai face parte din acesta.
CEPD a menținut legătura cu Oficiul comisarului pentru informații în ultimele luni pentru a
permite trecerea lină la această nouă situație, asigurându-se că autoritățile din SEE urmează
o abordare comună și eficientă în tratarea plângerilor existente și a cazurilor transfrontaliere
care implică Oficiul comisarului pentru informații, reducând în același timp la minimum
întârzierile și posibilele inconveniente pentru reclamanții respectivi.

- CEPD dorește să sublinieze că decizia de a beneficia de răspunsul unitar (autoritatea de
supraveghere principală) permisă de mecanismul ghișeului unic în cazurile de prelucrare
transfrontalieră este la latitudinea operatorilor individuali și a persoanelor împuternicite de
operatori, care, în acest scop, pot decide dacă să înființeze un nou sediu principal în SEE în
conformitate cu articolul 4 alineatul (16) din RGPD.

- CEPD reamintește, în acest sens, că operatorii și persoanele împuternicite de operatori care
nu sunt stabiliți în SEE, dar ale căror activități de prelucrare fac obiectul aplicării RGPD în
temeiul articolului 3 alineatul (2) din RGPD au obligația de a desemna un reprezentant în
Uniune, în conformitate cu articolul 27 din RGPD. Reprezentantul poate fi abordat de
autoritățile de supraveghere și de persoanele vizate cu privire la toate aspectele legate de
activitățile de prelucrare pentru a asigura conformitatea cu RGPD.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)


