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Op 29 maart 2019 verlaat het VK de
Europese Unie.
U heeft een verwerker of
subverwerker in het VK.

No Deal scenario: geen
terugtrekkingsakkoord, harde
brexit

Terugtrekkingsakkoord
&
Overgangsfase

AVG-bepalingen tbv derde landen
zijn van kracht (hoofdstuk V).
Export moet plaats vinden op basis
van 'passende waarborgen'.

Gedurende de overgangsfase:
De AVG blijft van toepassing.
Verwerker en subverwerker blijven onder de werkingssfeer van de
AVG.

Het gaat om een verwerker
waarmee u al een
verwerkersovereenkomst heeft of
een nieuwe verwerker.

Bestaande verwerkers-overeenkomsten blijven van kracht en zijn
voldoende.
Blijf de ontwikkelingen volgen vwb de situatie tijdens en na de
overgangsfase. Mogelijk zijn extra activiteiten of maatregelen nodig.
De EU en het VK werken aan 'adequaatheidsbeslissing' of een
'privacy-shield'-constructie voor ná de overgangsperiode (2021).

Heeft de verwerker zijn bindende
bedrijfsvoorschriften (BCR) laten
goedkeuren en staat hij op de EUlijst? U kunt hiervan gebruik
maken. Leg dit expliciet vast (bv in
een brief aan de verwerker).

Let op bij de volgende bedrijven:
Accenture, BT-group, CA Technologies, Ernst & Young, First Data,
Flextronics, IBM, Motorola, Verizon
Deze hebben hun BCR-toezicht nu in het VK lopen en moeten een
nieuwe toezichthouder aanwijzen. Vraag of dit al gebeurt is.

U kunt ook gebruik maken van
modelcontracten. Vervang uw
verwerkersovereenkomst door de
EU-goedgekeurde modeltekst.
Ga na of u een exitstrategie heeft
en tijdig over kunt stappen naar
een andere verwerker binnen de
EU.

Het gaat om een subverwerker
(onderaannemer of dochterbedrijf
van de verwerker), u heeft een
verwerkersovereenkomst met een
hoofdverwerker

U kunt op basis van art. 28(lid 2 en 4) aanwijzingen geven. Informeer
de verwerker over de opties hierboven. Geef aanwijzingen op welke
manier u wilt dat de subverwerker wordt aangestuurd, of dat u wilt
dat deze wordt vervangen.

Noot:
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