Brexit a ochrona
danych osobowych

Co oznacza Brexit dla ochrony danych osobowych?
W przypadku braku porozumienia brexitowego, na gruncie RODO z dniem 30 marca 2019 r. Wielka
Brytania będzie traktowana jako tzw. państwo trzecie. Wówczas przesyłanie danych osobowych
„z” oraz „do” Wielkiej Brytanii nie będzie miało już swobodnego charakteru. Powstanie konieczność
spełnienia dodatkowych wymogów dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.

Które obszary są kluczowe?
W największym stopniu, tzw. twardy Brexit może dotknąć obszarów:
HR – w tym delegowania pracowników, usług shared service centers, ubezpieczeń;
marketingu – korzystania z narzędzi z Wielkiej Brytanii (np. mechanizmów do masowej wysyłki
e-maili);
IT i bezpieczeństwa – dot. to elementów infrastruktury IT umieszczonych w Wielkiej Brytanii,
zespołów reagowania itp.

W jaki sposób przygotować przedsiębiorstwo na tzw. twardy Brexit w obszarze danych
osobowych?
Aby zapewnić ciągłość działania przedsiębiorstwa i jego procesów biznesowych, konieczne jest sprawne
przeprowadzenie szeregu czynności. Przede wszystkim należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy przedsiębiorstwo transferuje dane do lub z Wielkiej Brytanii?
2. Czy są to dane osobowe?
3. Jaka jest rola mojego przedsiębiorstwa – administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający
(procesor), dalszy procesor, strona trzecia etc.?
4. Na jakiej podstawie odbywa się dziś przepływ danych?
5. Czy procesor, z którego usług korzystam, posługuje się w procesach obsługi danych osobowych
dalszym procesorem zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii?
6. Czy przyjąłem lub jestem w trakcie przyjmowania BCR?
7. Czy mam zawarte umowy SCC (tzw. standardowe klauzule umowne)?
8. Czy muszę zaktualizować swoje obowiązki informacyjne o informację o transferze danych osobowych
do państwa trzeciego?
9. Czy muszę uzyskać zgody od administratora na transfer danych jako procesor do państwa trzeciego?
10. Czy przeprowadziłem DPIA z uwzględnieniem faktu transferu danych do państwa trzeciego?

Uproszczony proces podejmowania kroków prawno-organizacyjnych
Czy Twoje przedsiębiorstwo transferuje
dane do lub z Wielkiej Brytanii?

Tak

Na jakiej podstawie prawnej?

Nie

Nie
wiem

Konieczność ustalenia czy są to dane
osobowe, czy ma miejsce przepływ
i w których kierunkach.

Podstawą był fakt
obecności
Wielkiej Brytanii
w Unii
Europejskiej

Co najmniej:
- określenie roli (administrator, współadministrator,
procesor, dalszy procesor etc)
- mapowanie danych - kategorie, cele, podstawa prawna
- wybór mechanizmu do dalszego transferu
- zmodyfikowanie wewnętrznej dokumentacji (m.in. rejestr
czynności, klauzule informacyjne, przeprowadzenie analizy
ryzyka)

SCC
(standardowe
klauzule umowe)

Co najmniej:
- weryfkacja aktualności SCC
- weryfkacja wybranego modelu SCC
- weryfkacja / zmiana dokumentacji wewnętrznej

BCR (wiążące
reguły
korporacyjne)

Co najmniej:
- weryfkacja aktualności BCR
- weryfkacja / zmiana dokumentacji wewnętrznej

Inne przesłanka
przewidziana
przepisami RODO

Co najmniej:
- ocena aktualności przesłanki w kontekście Brexit
- weryfkacja / zmiana dokumentacji wewnętrznej
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