
 

 

A CBRE elkötelezett az EU/EGT területén belül és a világ bármely pontján élő munkavállalóink, 
ügyfeleink és érdekelt feleink adatainak és magánélethez való jogának védelme és tiszteletben 
tartása mellett. Proaktív lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a nemzetközi 
adattovábbításokra a jövőben is jogszerűen és az Európai Unió Bírósága által 2020. július 16. napján 
meghozott „Schrems II.” ítéletnek teljes körűen megfelelő módon kerüljön sor.  

Az EU legfelsőbb bíróságának döntése érvénytelenítette az EU-USA Adatvédelmi Pajzs néven ismert 
megfelelőségi határozatot. Ugyanakkor, megerősítette az EU Általános adatvédelmi kikötések (Standard 
Contractual Clauses, SCC-k) érvényességét, amely továbbra is jogszerű mechanizmusnak minősül a 
személyes adatoknak az EU/EGT országokból a nem az EU/EGT területén lévő országokba való 
továbbítása esetén, amennyiben biztosítják az EU jog szerint megfelelőnek ítélt védelmi szintet. A CBRE 
proaktív lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi adattovábbításra jogszerűen és a 
Schrems II. ítélettel teljes körű összhangban kerüljön sor, ideértve az alábbiakat:  
 
• Továbbra is alapul vesszük az EU általános adatvédelmi kikötéseit, amely az EU legfelsőbb bíróság 

megerősítése szerint, továbbra is jogszerű keretrendszert biztosít az EU/EGT és a nem az EU/EGT 
területén lévő országok, beleértve az Egyesült Államokat, közötti adattovábbítás számára. Szoros 
figyelemmel követjük, valamint további iránymutatást várunk az Európai Adatvédelmi Testülettől 
(European Data Protection Board, EDPB), az Egyesült Királyság Adatvédelmi Biztosának Hivatalától 
(Information Commissioners Office, ICO), valamint az EU más felügyeleti hatóságaitól, továbbá várjuk 
az Általános szerződési kikötések módosított változatát az Európai Bizottság részéről. 

• Megvizsgáljuk, hogy milyen alternatív, jogszerű adattovábbítási mechanizmusok állnak rendelkezésre 
azon korlátozott területeken, amelyeken a CBRE az EU-USA Adatvédelmi Pajzs tanúsítványára 
támaszkodott, ideértve akár a GDPR (Általános adatvédelmi rendelet) 49. cikkében említett eltérések 
alkalmazását, majd hamarosan közzétesszük frissített adatvédelmi nyilatkozatunkat. Július 16-át 
megelőzően, a CBRE kizárólag az Adatvédelmi Pajzs keretrendszerére támaszkodott az EU/EGT 
országaiban élő érintettek bizonyos személyes adatainak a CBRE által, az Egyesült Államokban 
működtetett weboldalain való közvetlen begyűjtése során. A CBRE továbbra is elkötelezett a GDPR és 
az Adatvédelmi Pajzs szerinti kötelezettségeinek betartása mellett mindazon személyes 
adattovábbítási tevékenység során, amelyeket korábban az Adatvédelmi Pajzs keretében hajtott 
végre.  

• Megfelelő keretrendszert állítunk fel az EU/EGT területén kívüli országokba történő valamennyi 
adattovábbítás adatvédelmi hatásvizsgálatainak elvégzésére, valamint további, megfelelő garanciákat 
vizsgálunk meg, amelyek célja annak biztosítása, hogy valamennyi érintett adattovábbításra az EU-n 
belül garantálttal lényegében azonos szintű adatvédelem mellett kerüljön sor.  

• Megvizsgáljuk a fokozott adatlokalizáció lehetőségeit az EU/EGT területén belül. 
 
Végezetül, a CBRE optimista azt illetően, hogy új megoldások, például egy kiterjesztett EU-USA 
Adatvédelmi Pajzs keretrendszer állíthatók fel, amelyek továbbra is lehetővé teszik a globális gazdaság és 
a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok szempontjából oly fontos szabad adatáramlást, és amelyek ezzel 
egyidejűleg az EU jog által elvárt, megfelelő védelmet biztosítanak, és tiszteletben tartják az egyének 
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magánélethez való jogát. Amennyiben kérdése van a CBRE által a Schrems II. ítéletre adott válasszal 
kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a CBRE Globális Adatvédelmi irodájával. 
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