
 

 

Spoločnosť CBRE sa zaviazala rešpektovať a chrániť práva na ochranu údajov a súkromia našich 
zamestnancov, klientov a zainteresovaných strán v EÚ/EHP a na celom svete. Proaktívne 
uskutočňujeme kroky s cieľom zabezpečiť, aby boli medzinárodné prenosy údajov aj naďalej zákonné a v 
úplnom súlade s rozhodnutím „Schrems II“ súdneho dvora Európskej únie zo dňa 16. júl 2020.  

Rozhodnutie najvyššieho súdu EÚ zneplatnilo systém štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. 
Potvrdilo tiež platnosť štandardných zmluvných doložiek EÚ (Standard Contractual Clauses, ďalej len SCC) 
ako zákonného mechanizmu na prenos osobných údajov z EÚ/EHP do krajín mimo EÚ/EHP za 
predpokladu, že je zabezpečená primeraná ochrana podľa právnych predpisov EÚ. Spoločnosť CBRE 
uskutočňuje proaktívne kroky na zabezpečenie toho, aby boli všetky prenosy údajov aj naďalej zákonné 
a v úplnom súlade s rozhodnutím Schrems II, vrátane toho, že:  
 
• pri zákonnom prenose osobných údajov z EÚ/EHP do krajín mimo EÚ/EHP, vrátane USA, sa aj naďalej 

spoliehame na SCC EÚ, ktorých platnosť potvrdil najvyšší súd EÚ. Pozorne sledujeme postup 
Európskej komisie pri aktualizovaní SCC a zo strany Európskej rady pre ochranu údajov (European 
Data Protection Board, ďalej len EDPB), Úrad komisára pre informácie (Information Commissioners 
Office, ďalej len ICO) Spojeného kráľovstva a ďalších dozorných orgánov EÚ očakávame ďalšie 
usmernenia, 

• vyhodnocujeme alternatívne zákonné mechanizmy prenosu v prípadoch, v ktorých sme sa spoliehali 
na certifikáciu štítu prenosu údajov medzi EÚ a USA, vrátane použitia výnimiek podľa článku 49 GDPR, 
a čoskoro zverejníme aktualizované oznámenie o ochrane osobných údajov. Pred 16. júlom sa 
spoločnosť CBRE spoliehala na štít na prenos údajov výlučne pri prenosoch niektorých osobných 
údajov zhromaždených priamo od subjektov z EÚ/EHP na webových stránkach spoločnosti CBRE v 
USA. Spoločnosť CBRE je aj naďalej odhodlaná dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z GDPR 
a programu štítu na prenos údajov pre všetky osobné údaje prenášané pri spoľahnutí sa na štít na 
prenos údajov,  

• implementujeme systém na posúdenie vplyvu na súkromie pri všetkých prenosoch údajov mimo 
EÚ/EHP a vyhodnotenie vhodných bezpečnostných opatrení na zabezpečenie toho, aby všetky tieto 
prenosy mali v zásade rovnakú úroveň ochrany údajov, aká je zaručená v rámci EU,  

• skúmame rastúcu lokalizáciu údajov z EÚ/EHP. 
 
Spoločnosť CBRE verí, že sa nájdu nové riešenia, ako napríklad vylepšený systém štítu na prenos údajov 
medzi EÚ a USA, ktorý umožní nepretržitý voľný tok údajov, ktorý je nevyhnutný pre svetové hospodárstvo 
a medzinárodné obchodné vzťahy, a súčasne chráni a rešpektuje práva jednotlivca na súkromie v súlade 
s právnymi predpismi EÚ. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa odpovede spoločnosti CBRE na 
rozhodnutie Schrems II, obráťte sa na globálnu kanceláriu pre ochranu osobných údajov spoločnosti CBRE. 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CF8C3306269B9356ADF861B57785FDEE?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9812784
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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