Europejska Rada Ochrony Danych
Nota informacyjna w sprawie przekazywania danych na
mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu
okresu przejściowego
Przyjęte w dniu 15 grudnia 2020 r.

(tłumaczenie robocze: w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostatecznie rozstrzygającym jest
oficjalny tekst noty informacyjnej, dostępny w języku angielskim na stronie Europejskiej Rady
Ochrony Danych pod adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_en)

Okres przejściowy dla wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zakończy się
31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już
stosować RODO do przetwarzania danych osobowych, a w Zjednoczonym Królestwie będą
obowiązywać odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych. W związku z tym od
1 stycznia 2021 r. każde przekazywanie danych osobowych między zainteresowanymi
stronami objętymi RODO a podmiotami Zjednoczonego Królestwa będzie stanowić
przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego i w związku z tym będzie podlegać
przepisom rozdziału V RODO.
W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu
do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z art. 45 RODO, takie przekazanie będzie wymagało
odpowiednich zabezpieczeń (np. standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł
korporacyjnych1, kodeksów postępowania...), a także egzekwowalnych praw
oraz skutecznych środków ochrony prawnej osób, których dane dotyczą, zgodnie
z art. 46 RODO.
Z zastrzeżeniem szczególnych warunków nadal może być możliwe przekazywanie danych
osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wyjątków wymienionych
w art. 49 RODO. Jednakże art. 49 RODO ma wyjątkowy charakter, a zawarte w nim wyjątki
muszą być interpretowane zawężająco i głównie w odniesieniu do czynności przetwarzania,
które są sporadyczne i niepowtarzające się2.
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Zob. Nota informacyjna w sprawie wiążących reguł korporacyjnych dla grup przedsiębiorstw/przedsiębiorców,
dla których wiodącym organem nadzorczym w sprawie wiążących reguł korporacyjnych jest Urząd Rzecznika
Informacji
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovrigt/information-note-bcrs-groupsundertakings-enterprises-which-have_pl
2
Zob. Wytyczne 2/2018 w sprawie wyjątków określonych w art. 49 rozporządzenia 2016/679
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/directrices/guidelines-22018-derogations-article-49under-regulation_pl
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Ponadto w przypadku przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa
na podstawie zabezpieczeń z art. 46 RODO, konieczne mogą okazać się środki uzupełniające
w celu zapewnienia stopnia merytorycznie równoważnego temu gwarantowanemu w UE,
zgodnie z Zaleceniami 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania
danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE3.
Administratorzy i/lub podmioty przetwarzające będą również musiały przestrzegać innych
obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do konieczności
uaktualniania rejestrów przetwarzania danych i informacji o prywatności w zakresie
informacji o przekazywaniu danych do Zjednoczonego Królestwa.
EROD przywołuje Wytyczne przedstawione w tej sprawie przez organy nadzorcze i Komisję
Europejską (KE). Organizacje EOG mogą, w razie potrzeby, zwrócić się do krajowych organów
nadzorczych właściwych do nadzorowania określonych czynności przetwarzania.
W przypadku przekazywania danych ze Zjednoczonego Królestwa do EOG, EROD proponuje
regularne sprawdzanie śledzenie strony internetowej rządu Zjednoczonego Królestwa i stroną
internetowej Urzędu Rzecznika Informacji (ICO) w celu uzyskania aktualnych wytycznych.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych
Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)
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Zob. Zalecenia 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu
zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE https://edpb.europa.eu/our-worktools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_pl
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