
 

 

CBRE er forpliktet til å respektere og beskytte personvernrettighetene til våre ansatte, kunder og 
interessenter i EU/EØS og globalt. Vi foretar proaktive tiltak for å sikre at internasjonal dataoverføring 
fortsetter på lovlig vis og i fullt samsvar med "Schrems II"-avgjørelsen, utstedt av EU-domstolen 16. juli 
2020.  

Avgjørelsen fra EUs høyeste domstol førte til  at  rammeverket EU – U.S.A. Privacy Shield ble ugyldig. Den 
bekreftet også gyldigheten av standard kontraktsklausuler for EU (SCC) som en lovlig mekanisme for å 
overføre personopplysninger fra EU/EØS til land utenfor EU/EØS, forutsatt at tilstrekkelig beskyttelse i 
henhold til EU-lovgivningen er sikret. CBRE foretar proaktive tiltak for å sikre at all dataoverføring fortsetter 
på lovlig vis og i fullt samsvar med Schrems II-avgjørelsen, inkludert:  
 
• Vi fortsetter å benytte oss av standard kontraktsklausuler for EU,  som er bekreftet av EUs høyeste 

domstol, for på lovlig vis å overføre personopplysninger fra EU/EØS til land utenfor EU/EØS land, 
inkludert USA. Vi overvåker nøye og avventer ytterligere veiledning fra Det Europeiske 
Databeskyttelsesråd (EDPB), Storbritannias Information Commissioners Office (ICO), og andre EU-
tilsynsmyndigheter, samt EU-kommisjonens fremgang mot oppdaterte standard kontraktsklausuler. 

• Vi evaluerer alternative lovlige overføringsmekanismer i de begrensede tilfellene der vi har basert oss 
på CBREs EU-US Privacy Shield sertifisering, inkludert bruk av unntak i GDPR-artikkel 49. CBRE  vil 
snart publisere en oppdatert personvernerklæring. Før 16.av juli benyttet CBRE Privacy Shield kun for 
overføring av visse personopplysninger samlet direkte fra EU/EØA-registrerte av CBREs amerikanske 
nettsteder. CBRE er fortsatt forpliktet til å overholde våre forpliktelser i henhold til GDPR og Privacy 
Shield-programmet for alle personopplysninger overført basert på Privacy Shield.  

• Vi implementerer et rammeverk for å gjennomføre konsekvensanalyser av personvern for all 
dataoverføring utenfor EU/EØS og evaluere passende tilleggsbeskyttelser for å sikre at alle slike 
overføringer har et i hovedsak tilsvarende databeskyttelsesnivå som det som garanteres i EU.  

• Vi utforsker økende datalokalisering i EU/EØS. 
 
CBRE er optimistiske i forhold til at nye løsninger vil bli funnet slik at et forbedret EU – U.S.A. Privacy 
Shield-rammeverk  vil muliggjøre fortsatt fri flyt av data, som er svært viktig for den globale økonomien og 
internasjonale handelsforhold, og samtidig beskytte og respektere individuelle personvernrettigheter i 
samsvar med EU-lovgivningen. For spørsmål om CBREs respons på Schrems II-avgjørelsen, kontakt 
CBREs Global Data Privacy Office. 
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VÅR RESPONS PÅ SCHREMS II  

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
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/jourova/announcements/press-conference-speaking-points-vice-president-jourova-following-judgment-judgment-case-c-31118_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_en
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_en
https://www.gov.uk/government/news/uk-government-response-to-the-european-court-of-justice-decision-in-the-schrems-ii-case
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/joint-press-statement-us-secretary-commerce-wilbur-ross-and-european
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/joint-press-statement-us-secretary-commerce-wilbur-ross-and-european
https://www.linklaters.com/en/insights/blogs/digilinks/can-the-wto-save-international-data-transfers
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