
 

 

Společnost CBRE je zavázána respektovat a chránit práva našich zaměstnanců, klientů a akcionářů 
na ochranu osobních údajů a soukromí v EU/EHS a po celém světě. Přijímáme aktivní opatření k 
zabezpečení toho, že mezinárodní přenos údajů pokračuje zákonně a v plném souladu s rozhodnutím 
„Schrems II“, vydaným 16. července 2020 Soudním dvorem Evropské unie.  

Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu Evropské unie zneplatňuje Štít na ochranu osobních údajů (Privacy 
Shield) mezi EU a USA. Rovněž potvrdilo platnost standardních smluvních doložek EU jako zákonného 
mechanismu k přenosu osobních údajů z EU/EHS do zemí mimo EU/EHS za předpokladu, že bude 
zajištěna dostatečná ochrana dle zákonů EU. Společnost CBRE přijímá aktivní opatření k zajištění toho, 
že veškeré přenosy údajů budou pokračovat zákonně a v plném souladu s rozhodnutím Schrems II, včetně:  
 
• pokračujícího spolehnutí se na standardní smluvní doložky EU tak, jak to bylo potvrzeno Nejvyšším 

soudem EU, při zákonném přenosu osobních údajů z EU/EHS do zemí mimo EU/EHS, včetně USA. 
Pozorně sledujeme a očekáváme další pokyny od Evropského sboru pro ochranu údajů (EDPB), Úřadu 
komisaře pro informace Spojeného království (ICO) a dalších dohlížejících orgánů EU, také pokrok 
Evropské komise ohledně aktualizovaných standardních smluvních doložek. 

• vyhodnocování alternativních zákonných mechanismů přenosu v oněch omezených případech, kdy 
jsme se opírali o certifikaci Štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, včetně uplatňování 
zrušení 49. článku obecného nařízení o ochraně osobních údajů s tím, že brzy uveřejníme 
aktualizovanou zprávu o ochraně osobních údajů. Do 16. července se společnost CBRE opírala o Štít 
na ochranu osobních údajů pouze pro přenosy některých osobních údajů shromážděných přímo od 
osob v EU/EHS prostřednictvím internetových stránek v USA společnosti CBRE. Společnost CBRE je 
i nadále zavázána plnit povinnosti dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a programu Štítu 
na ochranu osobních údajů u všech osobních údajů převáděných na základě Štítu na ochranu osobních 
údajů.  

• zavádění rámce pro provádění hodnocení všech dopadů na ochranu osobních údajů u všech přenosů 
dat mimo EU/EHS a hodnocení náležitých dalších bezpečnostních opatření, aby bylo zajištěno, že 
všechny takové přenosy mají v podstatných aspektech rovnocennou úroveň ochrany údajů, která je 
zaručena v EU.  

• zkoumání rostoucí lokalizace údajů v rámci EU/EHS. 
 
Společnost CBRE je optimistická ohledně toho, že budou nalezena nová řešení, jako například zlepšený 
Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, což umožní pokračování volného toku údajů, který je 
nezbytný pro celosvětové hospodářství a mezinárodní obchodní vztahy a současně ochrání práva 
jednotlivců na ochranu osobních údajů a bude je respektovat v souladu se zákonem EU. Máte-li dotazy 
související s reakcí společnosti CBRE na rozhodnutí Schrems II, kontaktujte prosím Úřad pro globální 
ochranu osobních údajů. 
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