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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
OCHRONY DANYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, wszystkim zainteresowanym stronom przetwarzającym dane osobowe
przypomina się o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy
Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim4.
Z zastrzeżeniem postanowień tymczasowych, które mogą zostać zawarte w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia zastosowanie będą mieć przepisy UE
dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Oprócz decyzji
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, która to decyzja umożliwia swobodny
przepływ danych osobowych bez konieczności wdrażania dodatkowych zabezpieczeń lub
spełnienia dodatkowych warunków, unijne przepisy w sprawie ochrony danych (zarówno
dyrektywa 95/46, jak i RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679,
które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.) umożliwiają przekazywanie danych,
o ile administrator danych lub podmiot przetwarzający dane wprowadził „odpowiednie
zabezpieczenia”. Zabezpieczeniem takim mogą być:
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Aby zapewnić dalsze stosowanie unijnych gwarancji dotyczących danych osobowych przetwarzanych,
gdy Zjednoczone Królestwo było jeszcze państwem członkowskim, Komisja opublikowała dokument
w sprawie
podstawowych
zasad
pod
następującym
adresem:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-use-data-and-protection-informationobtained-or-processed-withdrawal-date_en






standardowe klauzule ochrony danych – Komisja przyjęła trzy zestawy
wzorcowych klauzul, dostępne na stronie internetowej Komisji5;
wiążące reguły korporacyjne – prawnie wiążące zasady ochrony danych
zatwierdzone przez właściwy organ ochrony danych, obowiązujące w ramach
grupy przedsiębiorstw;
zatwierdzone kodeksy postępowania wraz z wiążącymi i możliwymi do
wyegzekwowania zobowiązaniami administratora i podmiotu przetwarzającego
w państwie trzecim;
zatwierdzone mechanizmy certyfikacji wraz z wiążącymi i możliwymi do
wyegzekwowania zobowiązaniami administratora i podmiotu przetwarzającego
w państwie trzecim.

W przypadku braku „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” lub
„odpowiednich zabezpieczeń” jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych może
mieć miejsce na podstawie tzw. „odstępstw”: umożliwiają one przekazywanie danych
w określonych przypadkach, na przykład w oparciu o zgodę na przekazanie danych,
w celu wykonania umowy, do realizacji roszczeń prawnych lub ze względu na ważne
przesłanki interesu publicznego.
Narzędzia te są dobrze znane podmiotom gospodarczym w państwach członkowskich, są
już bowiem teraz stosowane do przekazywania danych osobowych do państw
nienależących do UE.
RODO ułatwiło stosowanie tych narzędzi poprzez ograniczenie formalności
administracyjnych w porównaniu do dyrektywy 95/46. Przekazywanie danych w oparciu
o zatwierdzone standardowe klauzule ochrony danych lub wiążące reguły korporacyjne
nie będzie wymagało kolejnego specjalnego zezwolenia organu nadzorczego. RODO
wprowadziło ponadto, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych warunków, kodeksy
postępowania i mechanizmy certyfikacji jako nowe narzędzia przekazywania danych
osobowych.
Przygotowania do wystąpienia mają zatem znaczenie nie tylko dla UE i władz
krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych. Jeżeli chodzi o wdrażanie RODO,
a w szczególności nowe narzędzia przekazywania danych do państw trzecich (np.
zatwierdzone kodeksy postępowania i zatwierdzone mechanizmy certyfikacji, powiązane
z wiążącymi zobowiązaniami administratorów i podmiotów przetwarzających
otrzymujących dane w państwie trzecim), Komisja (DG JUST) pracuje
z zainteresowanymi stronami i organami ochrony danych nad optymalnym
wykorzystaniem tych nowych instrumentów. Kwestia ta zostanie ponadto omówiona
w ramach powołanej przez Komisję grupy zainteresowanych stron, w której skład weszli
przedstawiciele przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contractstransfer-personal-data-third-countries_en
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