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1. INTRODUCERE 

La 29 martie 2017, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniune. 

Comisia consideră în continuare că o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune pe 

baza Acordului de retragere, care a fost acceptat de guvernul Regatului Unit și pe care 

Consiliul European (articolul 50) l-a aprobat la 25 noiembrie 2018, este cel mai bun 

rezultat. Comisia continuă să își concentreze eforturile asupra acestui obiectiv. Cu toate 

acestea, cu două zile înainte de data-limită de 12 aprilie 2019, astfel cum a fost prelungită 

de Consiliul European
1
, probabilitatea unei retrageri dezordonate a Regatului Unit din 

Uniune a crescut în mod semnificativ.  

2. TRANSFERURILE DE DATE CĂTRE REGATUL UNIT ÎN CAZUL UNEI RETRAGERI FĂRĂ 

ACORD 

Uniunea dispune de un set cuprinzător de norme care reglementează transferul de date cu 

caracter personal către țări terțe și pe baza acestui set de norme se vor efectua 

transferurile de date cu Regatul Unit în cazul în care nu se ajunge la un acord. Printre 

aceste norme se numără, în special, Regulamentul general privind protecția datelor 

(RGPD)
2
 și Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii

3
. 

Prezenta notă se concentrează în principal asupra instrumentelor prevăzute în RGPD.  

Astfel cum s-a menționat în Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 2018 privind 

pregătirea pentru Brexit, Comisia consideră că instrumentele existente pentru schimbul 

de date sunt suficiente pentru a răspunde nevoilor imediate în materie de transferuri de 

date către Regatul Unit, în cazul în care nu se ajunge la un acord. Aceste instrumente sunt 

utilizate deja pentru transferurile de date către toate țările din lume, cu excepția celor 

treisprezece țări terțe sau teritorii care intră (parțial) sub incidența unei decizii privind 

caracterul adecvat al nivelului de protecție
4
. În acest context, Comisia nu a adoptat o 

măsură de contingență în acest domeniu și nu intenționează, în acest stadiu, să adopte o 

decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție în ceea ce privește 

Regatul Unit.  

Dispozițiile capitolului V din RGPD oferă un set amplu de instrumente pentru 

transferurile de date către țări terțe, atât pentru entitățile private, cât și pentru autoritățile 

publice, cum ar fi:  

                                                 
1
  Decizia 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 22 martie 2019 

privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, JO L 80I, 22.3.2019, 

p. 1. 

2
  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 

3
  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în 

scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 

pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului, JO L 119, 4.5.2016, p. 89. 

4
  Aceste țări și teritorii sunt Andorra, Argentina, Canada (doar organizațiile comerciale), Insulele Faroe, 

Guernsey, Israel, Insula Man, Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția, Uruguay și Statele Unite (limitat 

la cadrul privind Scutul de confidențialitate). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1554705231868&uri=CELEX:52018DC0880
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1554705231868&uri=CELEX:52018DC0880
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010D0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32003D0490
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32002D0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010D0146
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32003D0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011D0061
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32004D0411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1554878193712&uri=CELEX:32019D0419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008D0393
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013D0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000D0518
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012D0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1554705858375&uri=CELEX:32016D1250
https://ec.europa.eu/info/digital-economy-and-society/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
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 clauze contractuale standard: Comisia a aprobat trei seturi de clauze contractuale 

standard pe care operatorii economici se pot baza în mod direct pentru transferurile lor 

către țări terțe. Aceste clauze standard sunt publicate pe pagina web a Comisiei
5
.  

 reguli corporatiste obligatorii: norme privind protecția datelor, obligatorii din punct 

de vedere juridic și aprobate de autoritatea competentă pentru protecția datelor, care se 

pot aplica în cadrul unui grup de întreprinderi; 

 coduri de conduită și mecanisme de certificare: aceste instrumente pot oferi 

garanții adecvate pentru transferurile de date cu caracter personal în cazul în care 

conțin angajamente cu caracter obligatoriu și executoriu asumate de organizația din 

țara terță respectivă, inclusiv în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate; 

 derogări, și anume „motive statutare” pentru transferuri, cum ar fi, de exemplu, 

consimțământul, executarea unui contract, exercitarea unor drepturi în justiție sau 

motive importante de interes public (a se vedea secțiunea 3 pentru mai multe 

informații privind derogările).  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați avizul privind pregătirea 

Brexitului referitor la protecția datelor
6
 și nota informativă emisă de Comitetul european 

pentru protecția datelor privind transferurile de date în temeiul RGPD în cazul în unui 

Brexit fără acord
7
. 

3. MĂSURI PRACTICE CARE TREBUIE LUATE DE EXPORTATORII DE DATE DIN UE 

(ÎNTREPRINDERI ȘI AUTORITĂȚI) PENTRU A  ASIGURA RESPECTAREA ÎN 

CONTINUARE A NORMELOR UE 

Exportatorii de date ar trebui să utilizeze instrumentele pe care le consideră cele mai 

adecvate în ceea ce privește transferul individual de date către Regatul Unit. 

Înainte de a transfera date către Regatul Unit, aceștia ar trebui: 

1. să identifice activitățile de prelucrare care vor implica un transfer de date cu caracter 

personal către Regatul Unit; 

2. să stabilească instrumentul de transfer al datelor adecvat pentru situația respectivă; 

3. să implementeze instrumentul de transfer al datelor pe care l-au ales, astfel încât 

acesta să fie pregătit pentru data retragerii;  

4. să precizeze în documentația internă faptul că se vor efectua transferuri către 

Regatul Unit și 

5. dacă este cazul, să actualizeze în consecință declarația de confidențialitate pentru a 

informa persoanele vizate. 

                                                 
 
5
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-

transfer-personal-data-third-countries_ro  

6
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_ro.pdf  

7
  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-

gdpr-event-no-deal-brexit_ro  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_ro
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_ro.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-event-no-deal-brexit_ro
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Transferuri de date pe baza unor derogări 

În ceea ce privește transferurile de date către Regatul Unit pe baza unor derogări
8
, 

operatorii ar trebui să fie conștienți de faptul că aceste derogări sunt excepții de la regula 

de a institui garanții adecvate. Prin urmare, acestea trebuie să fie interpretate în mod 

restrictiv și se referă în principal la activitățile de prelucrare care sunt ocazionale și 

nerepetitive. 

Aceste derogări includ, printre altele, următoarele situații:  

 în cazul în care o persoană vizată și-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la 

transferul propus, după ce i s-au furnizat toate informațiile necesare referitor la 

riscurile asociate transferului;  

 în cazul în care transferul este necesar pentru executarea sau încheierea unui contract 

între persoana vizată și operator sau în cazul în care contractul este încheiat în 

interesul persoanei vizate;  

 în cazul în care transferul de date este necesar din motive importante de interes public: 

un exemplu de transfer de date din motive importante de interes public pot fi 

schimburile internaționale de date între serviciile competente în domeniul securității 

sociale
9
;  

 în cazul în care transferul de date este necesar în scopul realizării intereselor legitime 

urmărite de organizație, asupra cărora nu prevalează interesele persoanei vizate. 

Atunci când se bazează pe această derogare, organizația trebuie să ofere garanții 

corespunzătoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Orientări și explicații suplimentare referitoare la derogări și la modul de aplicare a 

acestora pot fi găsite în Orientările Comitetului european pentru protecția datelor privind 

derogările prevăzute la articolul 49
10

. 

Instrumente de care dispun doar autoritățile sau organismele publice 

Autoritățile statelor membre pot utiliza și acorduri administrative neobligatorii din punct 

de vedere juridic, cum ar fi memorandumurile de înțelegere
11

. Astfel de acorduri 

administrative trebuie autorizate de autoritatea națională competentă pentru protecția 

datelor, în urma unui aviz al Comitetului european pentru protecția datelor. 

În temeiul Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii, 

autoritățile de aplicare a legii în materie penală (de exemplu, poliția, procurorii) pot 

                                                 
8
  În temeiul articolului 49 din RGPD. 

9 
 Considerentul 112 din RGPD.  

10
  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_ro.pdf  

11
  Articolul 46 alineatul (3) litera (b) din RGPD. Un exemplu recent de astfel de acord care a primit un 

aviz pozitiv din partea Comitetului european pentru protecția datelor este acordul administrativ pentru 

transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din Spațiul 

Economic European (SEE) și autoritățile de supraveghere financiară din afara SEE. Textul acordului 

este disponibil pe site-ul web al Comitetului european pentru protecția datelor: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/draft-administrative-arrangement-transfer-

personal-data-between_en  

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_ro.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/draft-administrative-arrangement-transfer-personal-data-between_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/draft-administrative-arrangement-transfer-personal-data-between_en
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transfera date cu caracter personal către autoritățile britanice în cazul în care 

concluzionează, pe baza propriei evaluări a circumstanțelor aferente transferului, că 

există garanții adecvate în materie de protecție a datelor
12

. Regulamentul privind 

Europol
13

 și Directiva privind datele din registrul cu numele pasagerilor
14

 conțin 

dispoziții specifice privind transferurile de date cu caracter personal către autorități ale 

țărilor terțe efectuate de Europol și, respectiv, de autoritățile responsabile ale statelor 

membre. 

Transferurile de date către Regatul Unit efectuate de operatorii comerciali 

Instrumentele disponibile pentru transferurile de date către țări terțe efectuate de 

întreprinderi private ar trebui să fie bine cunoscute de operatorii economici din statele 

membre și din Regatul Unit, întrucât acestea sunt deja utilizate pentru transferul de date 

cu caracter personal către țări terțe. Informațiile referitoare la utilizarea unor astfel de 

instrumente de transfer au fost, de asemenea, furnizate recent părților interesate în 

contextul intrării în vigoare, în mai 2018, a noii legislații privind protecția datelor. Statele 

membre sunt însă încurajate să se asigure că întreprinderile care nu sunt familiarizate cu 

transferurile de date către țări terțe, cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii care, în 

trecut, interacționau doar cu state membre, sunt informate cu privire la aceste 

instrumente.  

Sprijin continuu pentru statele membre 

Comisia, în special Direcția Generală Justiție și Consumatori, colaborează cu părțile 

interesate și cu autoritățile pentru protecția datelor în vederea utilizării în mod optim a 

setului de instrumente de transfer prevăzute în RGPD și este pregătită să sprijine statele 

membre în ceea ce privește aplicarea instrumentelor disponibile. În plus, Comisia a 

instituit un grup de experți al părților interesate, compus din reprezentanți ai industriei, ai 

societății civile și ai mediului academic, pentru a sprijini aplicarea RGPD. În fine, părțile 

interesate pot solicita autorităților lor naționale pentru protecția datelor să le furnizeze 

mai multe informații specifice cu privire la utilizarea instrumentelor de transfer de date.  

4. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Autoritățile publice și părțile interesate pot găsi informații suplimentare privind impactul 

unei retrageri dezordonate a Regatului Unit asupra protecției datelor pe următorul site 

web al Comisiei: 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro 

                                                 
12

  Articolul 37 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2016/680. 

13
  Articolul 25 din Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

(Europol), JO L 135, 24.5.2016, p. 53. 

14
  Articolul 11 din Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, 

investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, JO L 119, 

4.5.2016, p. 132. 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_ro
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