V AST AU KSE M ME S C HR EM S II:e en

CBRE on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan työntekijöidemme, asiakkaidemme ja
sidosryhmiemme tietosuojaa sekä yksityisyyden suojaa EU:ssa/ETA:ssa ja maailmanlaajuisesti.
Ryhdymme ennakoiviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että kansainvälinen tiedonsiirto jatkuu laillisesti
ja noudattaen täysin Euroopan unionin tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2020 tekemää Schrems II “Schrems
II” -päätöstä.
EU:n korkeimman oikeuden päätös mitätöi EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -kehyksen. Se
vahvisti myös EU:n vakiosopimuslausekkeiden (Standard Contractual Clauses, SCCs) pätevyyden
laillisena mekanismina henkilötietojen siirtämiseksi EU:sta/ETA:sta EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin
edellyttäen, että EU:n lainsäädännön mukainen riittävä suoja taataan. CBRE ryhtyy ennakoiviiin
toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki tiedonsiirrot jatkuvat laillisesti ja noudattaen täysin Schrems II päätöstä, mukaan lukien:
•

Edelleen luottaen EU:n vakiosopimuslausekkeisiin (SCC) Euroopan Unionin tuomioistuimen
vahvistamina siirtääksemme henkilötietoja laillisesti EU:sta/ETA:sta EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin,
mukaan lukien Yhdysvallat. Seuraamme tarkasti ja odotamme lisäohjeita Euroopan
tietosuojaneuvostolta (European Data Protection Board, EDPB), Yhdistyneen kuningaskunnan
Tiedotuskomission toimistolta (Information Commissioners Office, ICO), ja muilta EU:n
valvontaviranomaisilta
sekä
Euroopan
komission
edistymistä
kohti
päivitettyjä
vakiosopimuslausekkeita (SCC).

•

Arvioimme vaihtoehtoisia laillisia siirtomekanismeja niissä rajoitetuissa tapauksissa, joissa olemme
luottaneet CBRE:n EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -sertifikaattiin, mukaan lukien
GDPR:n 49 artiklan poikkeusten käyttö, ja julkaisemme päivitetyn tietosuojailmoituksen pian. Ennen
16. heinäkuuta CBRE luotti Privacy Shield -sovellukseen yksinomaan siirrettäessä joitakin
henkilötietoja, joita CBRE:n Yhdysvaltojen verkkosivustot keräsivät suoraan EU:n/ETA:n alueille
rekisteröidyiltä. CBRE on edelleen sitoutunut noudattamaan GDPR:n ja Privacy Shield -ohjelman
mukaisia velvoitteitamme kaikkien Privacy Shieldin perusteella siirrettyjen henkilötietojen suhteen.

•

Toteutetaan viitekehys yksityisyyden vaikutusten arviointien suoritusta varten kaikilta EU:n/ETA:n
ulkopuolisilta tiedonsiirroilta ja arvioidaan asianmukaisia lisätakeita varmistamaan, että kaikilla tällaisilla
siirroilla on olennaisesti yhtäpitävä tietosuojan taso EU:ssa taattuun verrattuna.

•

Tutkitaan lisääntyvää EU/ETA-tiedon lokalisointia.

Lopuksi CBRE on optimistinen siitä, että uusia ratkaisuja löydetään, kuten parannettu EU:n ja
Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -kehys, joka mahdollistaa maailmantaloudelle ja kansainvälisille
kauppasuhteille hyvin tärkeän jatkuvan vapaan tietovirran, ja samalla suojelee ja kunnioittaa yksilöiden
yksityisyyden suojaa EU:n lainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää CBRE:n vastauksesta
Schrems II -päätökseen, ota yhteyttä CBRE:n Global Data Privacy Officeen.
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