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CBRE har forpligtet sig til at respektere og beskytte databeskyttelses- og privatlivsrettighederne
tilhørende vores medarbejdere, kunder og interessenter i EU/EØS og globalt. Vi træffer proaktive
foranstaltninger for at sikre, at internationale dataoverførsler fortsætter på lovlig vis og i fuld
overensstemmelse med "Schrems II"-afgørelsen, der blev truffet d. 16. juli 2020 af Den Europæiske Unions
Domstol.
Afgørelsen, der blev truffet af EU's højeste retsinstans, ugyldiggør EU-USA Privacy Shield-rammeaftalen.
Den bekræftede også gyldigheden af EU-standardkontraktbestemmelser som en lovlig mekanisme til
overførsel af personoplysninger fra EU/EØS til lande uden for EU/EØS, forudsat at der er sikret tilstrækkelig
beskyttelse i henhold til EU-lovgivningen. CBRE træffer proaktive foranstaltninger for at sikre, at alle
dataoverførsler fortsætter på lovlig vis og i fuld overensstemmelse med "Schrems II"-afgørelsen, herunder:
•

Fortsat afhængighed af EU-standardkontraktbestemmelser som bekræftet af EU's højeste retsinstans
for lovligt at overføre personoplysninger fra lande i EU/EØS til lande uden for EU/EØS, herunder USA.
Vi fører nøje tilsyn med og afventer yderligere vejledning fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd
(EDPB, European Data Protection Board), Storbritanniens Information Commissioners Office (ICO) og
andre EU-tilsynsmyndigheder, samt Europa-Kommissionens fremskridt hen imod opdaterede
standardkontraktbestemmelser.

•

Evaluering af alternative lovlige overførselsmekanismer i de begrænsede tilfælde, hvor vi har påberåbt
os CBRE's EU-USA Privacy Shield-certificering, herunder brugen af undtagelser fra artikel 49 i den
generelle forordning om databeskyttelse, og offentliggør en opdateret databeskyttelseserklæring om
kort tid. Inden d. 16. juli, påberåbte CBRE sig udelukkende Privacy Shield til overførsler af nogle
personoplysninger, der blev indsamlet direkte fra registrerede i EU/EØS af CBRE's amerikanske
websteder. CBRE er fortsat forpligtet til at overholde vores ansvar i henhold til den generelle forordning
om databeskyttelse og Privacy Shield-programmet for alle personoplysninger, der overføres i henhold
til Privacy Shield.

•

Implementering af en rammeaftale for gennemførelse af konsekvensanalyser vedrørende
databeskyttelse for alle dataoverførsler uden for EU/EØS, og evaluering af passende yderligere
beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at alle sådanne overførsler i bund og grund har et
databeskyttelsesniveau, der svarer til det, der er garanteret inden for EU.

•

Undersøgelse af stigende EU/EØS-datalokalisering.

Endelig er CBRE optimistisk omkring, at nye løsninger, såsom en forbedret EU-USA Privacy Shieldrammeaftale, vil blive fundet, som vil muliggøre den fortsatte frie udveksling af oplysninger, der er så vigtig
for den globale økonomi og internationale handelsrelationer, og samtidig beskytte og respektere
enkeltpersoners databeskyttelsesrettigheder i overensstemmelse med EU-lovgivningen. For spørgsmål om
CBRE's svar på Schrems II-afgørelsen, bedes du kontakte CBRE's globale databeskyttelsesafdeling.
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