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Prohlášení č. 04/2021 o mezinárodních dohodách, které
zahrnují předávání údajů
Přijato dne 13. dubna 2021

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) přijal toto prohlášení:

Vzhledem k tomu, že na EDPB / vnitrostátní dozorové úřady jsou směřovány dotazy týkající se výměny
osobních údajů mezi orgány veřejné moci v rámci stávajících mezinárodních dohod v různých
oblastech, EDPB si dovoluje připomenout požadavky článku 96 GDPR a článku 61 směrnice o
prosazování práva. Podle uvedených ustanovení zůstávají všechny mezinárodní dohody zahrnující
předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím, které byly uzavřeny členskými
státy EU před 24. květnem 2016, resp. 6. květnem 2016 a jsou v souladu s právem Unie použitelným
před příslušným datem, v platnosti, dokud nebudou změněny, nahrazeny či zrušeny.

EDPB se domnívá, že v zájmu zajištění toho, aby úroveň ochrany fyzických osob zaručená GDPR a
směrnicí o prosazování práva nebyla v případech, kdy jsou osobní údaje předávány mimo Unii,
ohrožena, by se mělo zvážit uvedení těchto dohod do souladu s požadavky GDPR a směrnice o
prosazování práva týkajícími se předávání údajů, pokud tomu tak dosud není.

EDPB proto vyzývá členské státy, aby posoudily a v případě potřeby přezkoumaly své mezinárodní
dohody, které zahrnují mezinárodní předávání osobních údajů, jako jsou dohody týkající se zdanění
(např. automatické výměny osobních údajů pro daňové účely), sociálního zabezpečení, vzájemné
právní pomoci, policejní spolupráce atd., které byly uzavřeny před 24. květnem 2016 (v případě dohod
relevantních pro GDPR) nebo 6. květnem 2016 (v případě dohod relevantních pro směrnici o
prosazování práva). Cílem tohoto přezkumu by mělo určení toho, zda by při sledování důležitých
veřejných zájmů, na něž se dané dohody vztahují, mohlo být zapotřebí dalšího sladění se stávajícími
právními předpisy a judikaturou Unie v oblasti ochrany údajů i s pokyny EDPB.
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EDPB doporučuje, aby členské státy při tomto přezkumu zohlednily samotné GDPR a směrnici o
prosazování práva, příslušné pokyny EDPB vztahující se na mezinárodní předávání údajů, jakož i
judikaturu Evropského soudního dvora, včetně rozsudku ve věci Schrems II ze dne 16. července 20201.

V prosinci 2020 vydal EDPB zejména pokyny č. 2/2020 k čl. 46 odst. 2 písm. a) a čl. 46 odst. 3 písm. b)
nařízení 2016/679 týkající se předávání osobních údajů mezi veřejnými orgány a subjekty v EHP a
mimo EHP2. Tyto pokyny stanoví normu podle GDPR týkající se záruk, které mají být zahrnuty do
právně závazných nástrojů nebo správních ujednání mezi veřejnými subjekty. EDPB rovněž zahrnul do
svého pracovního programu na období 2021–20223 konkrétní pokyny týkající se záruk, které mají být
zapracovány do právně závazných nástrojů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) směrnice o prosazování práva.
Vnitrostátní dozorové úřady (článek 51 GDPR a článek 41 směrnice o prosazování práva) mohou být
členským státům v tomto procesu nápomocny.

Za Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

předsedkyně

(Andrea Jelinek)

1Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 16. července 2020, Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd,
Maximillian Schrems (C-311/18).
2https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltr
ansferspublicbodies_v2_en.pdf
3https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/work-programme/edpb-work-programme-
20212022_en


