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Uttalande om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska
unionen

Antaget den 15 december 2020
Uppdaterat den 13 januari 2021

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit följande uttalande:

- Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) vill påminna alla berörda aktörer om att Förenade
kungarikets utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 januari 2021, då Förenade
kungariket i alla avseenden upphörde att vara en EU-medlemsstat.

- EU och Förenade kungariket ingick dock ett avtal (nedan kallat handels- och samarbetsavtalet
mellan EU och Förenade kungariket eller avtalet) den 24 december 20201, som trädde i kraft
den 1 januari 2021 och kommer att tillämpas provisoriskt till och med den 28 februari 2021, i
väntan på att det ratificeras av Europaparlamentet och rådet. I avtalet föreskrivs det att alla
flöden av personuppgifter mellan berörda aktörer som omfattas av den allmänna
dataskyddsförordningen och organisationer i Förenade kungariket inte kommer att betraktas
som överföringar till ett tredjeland, under en period på högst sex månader från och med
avtalets ikraftträdande – dvs. senast till och med den 30 juni 2021 – och under förutsättning
att Förenade kungarikets nuvarande dataskyddsordning fortsätter att gälla.

- Detta innebär att organisationer som omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen
kommer att kunna fortsätta att överföra uppgifter till organisationer i Förenade kungariket
utan att vare sig behöva införa ett överföringsverktyg enligt artikel 46 i den allmänna
dataskyddsförordningen eller förlita sig på ett undantag enligt artikel 49 i samma förordning.
På EDPB:s webbplats finns det särskild vägledning på detta område
(https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_trans
ferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf).

- EDPB vill även påminna om konsekvenserna av tillsynen över pågående gränsöverskridande
behandling och relaterade klagomål, för vilka den allmänna dataskyddsförordningen
föreskriver mekanismen för en enda kontaktpunkt. Enligt mekanismen för en enda
kontaktpunkt ska det finnas en behörig tillsynsmyndighet för gränsöverskridande behandling,

1 Avtalet undertecknades den 30 december 2020.
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nämligen tillsynsmyndigheten för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets
huvudsakliga eller enda verksamhetsställe i EES (den ansvariga tillsynsmyndigheten), i enlighet
med den allmänna dataskyddsförordningen.

- Från och med den 1 januari 2021 är mekanismen för en enda kontaktpunkt inte längre
tillämplig för Förenade kungariket, vilket innebär att Förenade kungarikets
dataskyddsmyndighet (Information Commissioner’s Office, ICO) inte längre är en del av den.
EDPB har haft kontakt med ICO under de senaste månaderna för att möjliggöra en smidig
övergång till denna nya situation genom att se till att EES-myndigheterna följer en gemensam
och effektiv metod för att hantera befintliga klagomål och gränsöverskridande ärenden som
involverar ICO, samtidigt som förseningar och eventuella olägenheter för berörda klagande
minimeras.

- EDPB betonar att det är upp till de enskilda personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträdena att besluta om att dra nytta av den gemensamma samtalspartnern
(den ansvariga tillsynsmyndigheten), vilket möjliggörs genom mekanismen för en enda
kontaktpunkt vid gränsöverskridande behandling, och de kan i detta syfte besluta om att
inrätta ett nytt huvudsakligt verksamhetsställe inom EES i enlighet med artikel 4.16 i den
allmänna dataskyddsförordningen.

- I detta avseende påminner EDPB om att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
som inte är etablerade i EES men vars behandling omfattas av tillämpningen av den allmänna
dataskyddsförordningen enligt artikel 3.2 i den förordningen, är skyldiga att utse en
företrädare i unionen i enlighet med artikel 27 i den allmänna dataskyddsförordningen.
Företrädaren kan kontaktas av tillsynsmyndigheter och registrerade i alla frågor som rör
behandling för att säkerställa överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen.
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