
 

 

CBRE zobowiązuje się do poszanowania i ochrony prawa do prywatności i ochrony danych naszych 
pracowników, klientów i interesariuszy w UE/EOG oraz na całym świecie. Podejmujemy dynamiczne 
działania w celu zapewnienia, że transgraniczne transfery danych będą nadal dokonywane zgodnie 
z prawem i będą w pełni zgodne z decyzją „Schrems II”, wydaną 16 lipca 2020 r. przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Decyzja podjęta przez najwyższy organ sądowy UE unieważniła  ramy Tarczy Prywatności UE-USA. 
Potwierdziła również ważność Standardowych Klauzul Umownych UE (tzw. SCC) jako legalnego 
mechanizmu przekazywania danych osobowych z UE/EOG do krajów spoza UE/EOG, pod warunkiem, że 
zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony zgodny z prawem UE. CBRE podejmuje czynne działania 
w celu zapewnienia, że wszystkie transfery danych będą nadal dokonywane zgodnie z prawem i będą 
w pełni zgodne z decyzją Schrems II, co obejmuje:  
 
• dalsze opieranie się na Standardowych Klauzulach Umownych UE zatwierdzonych przez najwyższy 

organ sądowy UE jako mechanizm do zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych 
z UE/EOG do krajów spoza UE/EOG, między innymi do Stanów Zjednoczonych. Bardzo uważnie 
śledzimy i czekamy na dalsze wytyczne od Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), brytyjskiego 
Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioners Office, ICO) oraz innych organów 
nadzorczych UE, jak również z uwagą przyglądamy się postępom Komisji Europejskiej w pracach 
dotyczących zaktualizowania standardowych klauzul umownych; 

• poddawanie ocenie alternatywnych mechanizmów transferowych zgodnych z prawem w tych 
ograniczonych przypadkach, w których polegaliśmy na certyfikacji CBRE w ramach Tarczy Prywatności 
UE-USA, włączając odstępstwa na mocy art. 49 RODO. Wkrótce firma opublikuje zaktualizowane 
informacje o polityce prywatności. Do 16 lipca bieżącego roku CBRE opierała się na Tarczy Prywatności 
wyłącznie na potrzeby przekazywania części danych osobowych zebranych bezpośrednio od podmiotów 
danych z UE/EOG za pomocą swoich amerykańskich stron internetowych. CBRE nadal zobowiązuje się 
do przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z RODO oraz programu „Tarcza Prywatności” 
dotyczących wszystkich danych osobowych przekazywanych na podstawie Tarczy Prywatności;  

• wdrażanie ram dotyczących przeprowadzania oceny wpływu na prywatność wszystkich dodatkowych 
transferów danych na terenie UE/EOG i ocenę odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń w celu 
zapewnienia, że wszystkie transfery tego typu mają poziom ochrony danych zasadniczo porównywalny 
z poziomem gwarantowanym w krajach UE;  

• odkrywanie rosnącego rynku danych w UE/EOG. 
 
I wreszcie CBRE jest przekonana, że powstaną nowe rozwiązania, takie jak ulepszone ramy Tarczy 
Prywatności UE-USA, które pozwolą na ciągły, swobodny przepływ danych, odgrywający kluczową rolę dla 
globalnej gospodarki i międzynarodowych stosunków handlowych, i które jednocześnie będą chronić 
i szanować prawa do prywatności zgodne z prawem UE. Wszelkie pytania dotyczące odpowiedzi CBRE na 
decyzję Schrems II należy kierować do Globalnego inspektora ochrony danych CBRE. 
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