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Duomenų valdytojai, siekiantys perduoti jų veikloje tvarkomus asmens duomenis į
trečiąją valstybę, turi vadovautis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) V
skyriumi, kuris nustato įvairius pagrindus asmens duomenų perdavimui. Nors pagrindinis asmens
duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes pagrindas yra Europos Komisijos sprendimas dėl
tinkamo lygio apsaugos1, tačiau tokių sprendimų nėra daug, todėl neretai duomenų valdytojai šiuo
pagrindu pasiremti negali. Tokiu atveju, duomenų valdytojas turėtų įvertinti, ar gali pasiremti bent
vienu pagrindu, įtvirtintu BDAR 46 straipsnyje, kuriuose būtų nustatytos tinkamos apsaugos
priemonės. Vienas tokių pagrindų – įmonei privalomos taisyklės2 (angl. Binding Corporate
Rules) (toliau – BCR).

Kas gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę BCR pagrindu?
Asmens duomenys gali būti perduodami BCR pagrindu tik tokiu atveju, kai asmens
duomenys perduodami įmonių grupės viduje, kai dalis įmonių grupei priklausančių įmonių yra
trečiojoje valstybėje. Tai reiškia, kad BCR nereikėtų remtis, jei siekiama asmens duomenis
perduoti:
• Įmonių grupei nepriklausantiems duomenų valdytojams ar duomenų tvarkytojams;
• Duomenų valdytojo padaliniams, kurie nėra nuo duomenų valdytojo atskiri juridiniai
asmenys (filialai, atstovybės, kt.);
• Įmonių grupė neperduoda asmens duomenų į trečiąją valstybę.
Papildomai atkreipiame dėmesį, kad įvertinant BCR procedūros apimtį ir sudėtingumą,
manytina, kad asmens duomenų perdavimas neturėtų būti vykdomas BCR pagrindu, kai asmens
duomenų perdavimas nėra nuolatinis ir (ar) asmens duomenys yra perduodami tik vienam duomenų
valdytojui ar duomenų tvarkytojui, veikiančiam už Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) ribų.

Kokius dokumentus pateikti?
Duomenų valdytojas, siekdamas perduoti asmens duomenis BCR pagrindu vadovaujančiai
priežiūros institucijai, turi pateikti:
• Prašymą
- Prašymų patvirtinti duomenų valdytojo BCR forma (anglų k.): Prašymo forma
(WP264);
- Prašymų patvirtinti duomenų tvarkytojo BCR forma (anglų k.): Prašymo forma
(WP265).
Valstybių, kurių atžvilgiu priimtas toks sprendimas, sąrašas pasiekiama per šią nuorodą:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacydecisions_en.
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• BCR projektą
- Reikalavimai duomenų valdytojo BCR turiniui (įvairiomis kalbomis): BCR
reikalavimai (WP256);
- Reikalavimai duomenų tvarkytojo BCR turiniui (įvairiomis kalbomis): BCR
reikalavimai (WP257).
• Papildomus dokumentus, pagrindžiančius BCR nustatytus įsipareigojimus;
• Lentelę(-es) su nuorodomis į konkrečias Prašymo, BCR ir, kiek taikoma, papildomų
dokumentų, pagrindžiančius BCR nustatytus įsipareigojimus, nuostatas, pagrindžiančias BCR
atitiktį šiose lentelėse nustatytiems BCR patvirtinimo kriterijams.
Lentelių formos pateiktos WP256 ir WP257 dokumentuose (nustatančiuose reikalavimus
BCR turiniui).
Pastaba. Visi dokumentai turi būti pateikiami anglų kalba.

Kuriai duomenų apsaugos priežiūros institucijai teikti
prašymą patvirtinti BCR?
Prašymas teikiamas vadovaujančiai priežiūros institucijai, kuri nustatoma pagal tai, kurioje
EEE valstybėje yra įmonių grupės (toliau – Grupė) pagrindinės įmonės buveinė.
Tuo atveju, jei Grupės pagrindinės įmonės buveinė nėra EEE valstybėje, vadovaujanti
priežiūros institucija nustatoma pagal šiuos kriterijus:
1. Kurioje EEE valstybėje yra Grupės įmonės, įgaliotos užtikrinti asmens duomenų
apsaugos pareigų vykdymą, įskaitant žalos kompensavimą, buveinė?
2. Kurioje EEE valstybėje yra Grupės įmonės, galinčios užtikrinti veiksmingiausią
atstovavimą, nagrinėjant prašymus dėl BCR vykdymo, buveinė (pagal turimus valdymo įgaliojimus,
kt.)?
3. Kurioje EEE valstybėje yra Grupės įmonės, priimančios daugiausiai sprendimų dėl
asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių, buveinė?
4. Iš kurios EEE valstybės yra daugiausia teikiama asmens duomenų į trečiąsias valstybes?
Duomenų valdytojas gali nurodyti ir kitus kriterijus, kurie gali turėti įtakos vadovaujančios
priežiūros institucijos nustatymui.
Pastaba. Teikiant prašymą dėl BCR patvirtinimo, duomenų valdytojas privalo pagrįsti,
kodėl konkreti priežiūros institucija buvo pasirinkta vadovaujančia priežiūros institucija.
Plačiau apie prašymų dėl BCR patvirtinimo pateikimą ir jų nagrinėjimo procedūrą
skaitykite: BCR patvirtinimo tvarkos aprašas.

