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Gevolgen voor de praktijk

Hoewel de COVID-19 crisis de komende periode nog
steeds een impact zal hebben, raden wij organisaties
aan om zich voor te bereiden op de Brexit. Dit wordt
met name aanbevolen voor bedrijven in de Europese
Unie (EU) die persoonsgegevens doorgeven aan het
Verenigd Koninkrijk (VK), aangezien de overdracht van
persoonsgegevens naar landen buiten de EU
onderhevig is aan aanvullende verplichtingen en
maatregelen die volgen uit de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

Wanneer de Brexit zonder aanvullende afspraken of
een transitieregeling (no-deal) plaatsvindt, wordt het
VK een derde land en zal de AVG niet meer van
toepassing zijn op het VK. Zoals hierboven al is
aangegeven, zal dit grote gevolgen hebben voor
organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan
organisaties in het VK.

De AVG is een Europese verordening die ziet op de
bescherming van persoonsgegevens en geldt binnen
de hele EU. De AVG zorgt onder meer voor versterking
en uitbreiding van privacy rechten voor personen van
wie persoonsgegevens worden verwerkt, meer
verantwoordelijkheden voor organisaties met
betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
en boetebevoegdheden voor alle Europese privacy
toezichthouders.

Organisaties zullen in eerste instantie in kaart moeten
brengen in welke verwerkingsactiviteiten het VK een rol
speelt. De uitkomsten hiervan hebben namelijk invloed
op de door de organisatie te nemen stappen.
Hieronder wordt een aantal mogelijke stappen
opgesomd.
►

De AVG zorgt ook voor een gelijk niveau van
bescherming van persoonsgegevens binnen de EU
lidstaten. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen
de EU lidstaten is dus zonder aanvullende maatregelen
op grond van de AVG toegestaan.
Voor uitwisseling van persoonsgegevens van EU
lidstaten naar landen buiten de EU (zogenaamde
‘derde landen’) gelden aparte regels. Een organisatie
binnen de EU mag persoonsgegevens alleen
doorgeven naar derde landen indien:
►
►

►

►

met betrekking tot dat derde land een
adequaatheidsbesluit is genomen (wat inhoudt dat
de Europese Commissie het beschermingsniveau
in dat land voldoende acht);
doorgifte plaatsvindt middels passende
waarborgen zoals genoemd in de AVG
(waaronder EU model clauses, gedragscodes,
certificering of bindende bedrijfsvoorschriften
(zogenaamde Binding Corporate Rules); of
specifieke uitzonderingen van toepassing zijn op
grond van artikel 49 AVG (onder andere wanneer
sprake is van uitdrukkelijke toestemming van de
betrokkene of wanneer de doorgifte noodzakelijk
is voor de uitvoering van een overeenkomst).

►

Organisaties zullen voor een strategie moeten
kiezen en nadere maatregelen moeten nemen
omtrent onder meer de doorgifte van
persoonsgegevens binnen de EU naar het VK.
Hiervoor is al een aantal voorbeelden van
maatregelen genoemd. De te kiezen maatregelen
hangen af van de organisatiestructuur en het
(aantal) relevante verwerkingen van
persoonsgegevens binnen een organisatie. Is een
organisatie klein en worden er weinig
persoonsgegevens doorgegeven naar het VK,
dan ligt het bijvoorbeeld voor de hand om te
kiezen voor het sluiten van EU model clauses. Is
een organisatie groot en worden
persoonsgegevens intra groep doorgegeven aan
(zuster)entiteiten in het VK, dan worden veelal
bindende bedrijfsvoorschriften toegepast.
Wanneer organisaties persoonsgegevens
doorgeven aan organisaties in het VK, dan
moeten organisaties in hun privacy documentatie
(waaronder privacy verklaringen en het
verwerkingsregister) aangegeven dat
persoonsgegevens worden doorgegeven aan het
VK.
Als een EU organisatie persoonsgegevens
doorgeeft of een vestiging heeft in het VK, kan het
te maken hebben met de Britse privacy
toezichthouder (de Information Commissioner’s
Office). Voor die gevallen zal een organisatie
moeten bepalen wie de bevoegde privacy
toezichthouder is.

De bovenstaande opgesomde mogelijke stappen zijn
slechts een korte weergave van de mogelijkheden. De
specifiek te ondernemen stappen kunnen per
organisatie verschillen.

Onze toegevoegde waarde

HVG Law heeft een team van ervaren advocaten dat u
ten aanzien van bovenstaande onderwerpen kan
adviseren en/of assisteren in aanloop naar en ook na
invoering van de Brexit. Law Alerts ten aanzien van de
gevolgen van de Brexit voor andere gebieden dan voor
het privacyrecht, zoals voor het corporate en
commerciële recht en het arbeidsrecht, kunt u
opvragen bij een van onze advocaten.

Wat HVG Law voor u kan doen
Wij doen álle zaken die een organisatie
in vorm houden. Van reorganisaties tot
overnames, van compliance tot
procedures.
U doet zaken met advocaten en
notarissen die samenwerken. Met u en
met elkaar, op het hoogste niveau. Wij
adviseren én procederen.
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