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Съдът на ЕС постанови решение относно
„Щита за личните данни“ и прилагането на
стандартни договорни клаузи
Юли 2020

На 16 юли 2020 г. беше постановено решението по дело C-311/18 на
Съда на Европейския съюз („Съдът“), което стана известно с
наименованието Schrems II.
Въпросите, поставени пред Съда касаят валидността и тълкуването на
решенията на Европейската комисия („ЕК“) относно стандартните
договорни клаузи за трансфер на данни към трети страни и относно
адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни
между ЕС и САЩ.
Съдът обявява за невалидно Решението на ЕК относно адекватността
на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията
между ЕС и САЩ. В резултат, този механизъм за прехвърляне на
данни между ЕС и САЩ няма да може да се използва занапред.
Освен това, Съдът постановява, че когато се използват стандартни
договорни клаузи, във всеки конкретен случай ще трябва да се
преценява дали този механизъм е достатъчна гаранция за правата на
субектите, като задължително се взема предвид възможността за
властите в съответната трета държава да ги достъпват за целите на
националната сигурност. Съдът допълва и, че компетентните надзорни
органи са длъжни да вземат мерки да забранят или прекратят
прехвърлянето на данни, когато считат, че стандартните договорни
клаузи не могат да осигурят равностойна защита на субектите.
Непосредственият ефект на решението на Съда е, че всички
компании, които прехвърлят лични данни към САЩ и други трети
страни ще трябва да преразгледат механизмите, които използват, за
да гарантират адекватна защита на субектите на лични данни.

Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие относно ефекта от постановеното решение.
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