Europejska Rada Ochrony Danych
OŚWIADCZENIE EROD DOTYCZĄCE KOŃCA OKRESU
PRZEJŚCIOWEGO – BREXIT
Przyjęte w dniu 15 grudnia 2020 r.

(tłumaczenie robocze: w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostatecznie rozstrzygającym jest oficjalny
tekst Oświadczenia dostępny w języku angielskim na stronie Europejskiej Rady Ochrony Danych pod
adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-end-brexittransition-period_en)

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła następujące oświadczenie:
-

EROD pragnie przypomnieć wszystkim zainteresowanym stronom, że 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 i prywatności.

-

EROD przypomina, że w konsekwencji, wszelka wymiana danych osobowych między
zainteresowanymi stronami EOG 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, jak również 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 się. Szczegółowe wskazówki można
znaleźć na stronie internetowej EROD (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_pl).

-

EROD pragnie również przypomnieć konsekwencje dotyczące nadzoru regulacyjnego nad
trwającym przetwarzaniem transgranicznym i związanymi z tym skargami, w odniesieniu do
których RODO przewiduje mechanizm kompleksowej współpracy (OSS). Mechanizm OSS
przewiduje istnienie jednego organu nadzorczego właściwego do spraw transgranicznego
przetwarzania, będącego organem nadzorczym głównej lub pojedynczej jednostki
organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w EOG (tzw. wiodący organ
nadzorczy), zgodnie z RODO.
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-

Od 1 stycznia 2021 r. mechanizm OSS nie będzie już miał zastosowania do Zjednoczonego
Królestwa, w związku z czym Urząd Rzecznika Informacji (ICO) Zjednoczonego Królestwa
przestanie być jego częścią. W ciągu ostatnich miesięcy EROD współpracowała z ICO,
aby umożliwić płynne przejście do nowej sytuacji, zapewniając, że władze EOG stosują
wspólne i skuteczne podejście do rozpatrywania istniejących skarg i spraw transgranicznych
dotyczących ICO, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum opóźnień i ewentualnych
niedogodności dla poszkodowanych skarżących.

-

EROD pragnie podkreślić, że decyzja o skorzystaniu z ujednoliconej procedury (wiodącego
organu nadzorczego), możliwej w ramach mechanizmu OSS w sprawach dotyczących
transgranicznego przetwarzania, zależy od poszczególnych administratorów i podmiotów
przetwarzających, którzy w tym celu mogą zdecydować, czy po zakończeniu okresu
przejściowego ustanowić nową główną jednostkę organizacyjną w EOG zgodnie
z art. 4 ust. 16 RODO.

-

W związku z tym EROD przypomina, że administratorzy i podmioty przetwarzające,
niemające jednostki organizacyjnej w EOG, a których czynności przetwarzania podlegają
stosowaniu RODO na mocy art. 3 ust. 2 RODO, są zobowiązani do wyznaczenia swojego
przedstawiciela w Unii zgodnie z art. 27 RODO. Organy nadzorcze i osoby, których dane
dotyczą, mogą zwracać się do przedstawiciela we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem w celu zapewniania przestrzegania RODO.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych
Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)
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