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BEVEZETÉS
Az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályoknak („BCR-P”) a
vállalkozáscsoportok és az Unión belüli szervezetektől az ugyanazon csoporton belüli, EU-n
kívüli szervezetekhez irányuló nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatos közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások csoportjai általi használata megkönnyítése érdekében a
29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport (WP29) módosította a BCR elemeit és elveit
tartalmazó táblázatot létrehozó, (2012. évi) 195. sz. munkadokumentumot, hogy az tükrözze a
BCR-re vonatkozó követelményeket, amelyeket a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet/GDPR)
határoz meg.
Fontos megjegyezni, hogy a BCR-P azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket olyan EU-n
belüli adatkezelő továbbít, amely nem tagja a csoportnak, majd a csoport tagjai kezelnek
adatfeldolgozóként és/vagy további adatfeldolgozóként; míg az adatkezelőkre vonatkozó
kötelező erejű vállalati szabályok („BCR-C”) az EU-n belüli adatkezelőktől az EU-n kívüli,
ugyanazon csoporton belüli más adatkezelőkhöz vagy adatfeldolgozókhoz irányuló
adattovábbítások kereteinek meghatározására alkalmasak. Ennélfogva BCR-P a harmadik
felek azon személyes adataira vonatkozik, amelyeket a csoport valamely tagja
adatfeldolgozóként kezel azon adatkezelő utasításai alapján, amely nem tagja a csoportnak.
A GDPR 28. cikkének (3) bekezdése alapján az adatkezelő és az adatfeldolgozó között az
uniós jog vagy tagállami jog szerinti szerződést vagy más jogi aktust kell létrehozni, amely
köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. Ez a szerződés vagy egyéb jogi aktus a
továbbiakban „szolgáltatási megállapodásként” szerepel.
Mivel a GDPR 47. cikkének (2) bekezdése felsorolja, hogy a BCR-nek legalább mely
elemeket kell tartalmaznia, ezen módosított táblázat célja:
-

A korábbi referencia szövegének módosítása a GDPR 47. cikkében foglaltaknak való
megfelelés érdekében,

-

A BCR szükséges tartalmának pontosítása a 47. cikkben és a WP29 által a 95/46/EK
irányelv keretében elfogadott WP204. sz. munkadokumentumban 1 foglaltak szerint,

-

Különbségtétel a között, hogy mit kell a BCR-ben feltüntetni, és mit kell bemutatni az
illetékes felügyeleti hatóság számára a kötelező vállalati szabályok alkalmazása során
(WP195a. sz. dokumentum 2), valamint

-

Magyarázatok/megjegyzések
kapcsolatban.

megfogalmazása

az

egyes

követelményekkel

A GDPR 47. cikke egyértelműen a WP29 által elfogadott, BCR-rel kapcsolatos
munkadokumentumokra alapoz. Meghatároz azonban néhány új elemet is, amelyeket a már
meglévő, jóváhagyott BCR módosításakor vagy az új BCR elfogadásakor figyelembe kell
WP204. sz. munkadokumentum: Magyarázó dokumentum az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező erejű
vállalati szabályokról, utolsó felülvizsgálat és elfogadás időpontja: 2015. május 22.
2
WP195a. sz. munkadokumentum: 1/2012. sz. ajánlás a személyes adatok adatkezelési tevékenység céljából
történő továbbítására vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyásának kérelmezésére irányuló
formanyomtatványról, elfogadás időpontja: 2012. szeptember 17.
1

2

venni annak érdekében, hogy a BCR megfeleljen a GDPR által létrehozott új
keretrendszernek.
1. Új elemek
E tekintetben a WP29 különösen a következő elemekre szeretné felhívni a figyelmet:
-

Hatály: A BCR-nek meg kell határoznia a vállalkozáscsoport vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások csoportja minden egyes tagjának szervezeti
felépítését és elérhetőségét (GDPR 47. cikk (2) bekezdés a) pont). A BCR-nek meg
kell határoznia saját tárgyi hatályát, például az adattovábbításokat vagy a továbbítások
sorozatát, beleértve a személyes adatok kategóriáit, az adatkezelés fajtáját és céljait, az
érintettek fajtáit és a szóban forgó harmadik ország vagy országok azonosítását (a
GDPR 47. cikk (2) bekezdésének b) pontja);

-

Kedvezményezett harmadik felek jogai: Az érintetteknek kedvezményezett harmadik
félként képesnek kell lenniük a BCR közvetlen érvényesítésére az adatfeldolgozóval
szemben, ha a GDPR-ral összhangban a szóban forgó követelmények kifejezetten az
adatfeldolgozókra vonatkoznak (a GDPR 28., 29. és 79. cikke);

-

Panasztételi jog: Az érintetteknek biztosítani kell a jogot arra, hogy saját döntésük
szerint panaszt tegyenek a szokásos tartózkodási helyük, a munkahelyük vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban található felügyeleti hatóságnál (a
GDPR 77. cikke) vagy az adott uniós tagállam illetékes bíróságánál (az érintett
választhat, hogy az adatátadó székhelye szerinti vagy az érintett szokásos tartózkodási
helye szerinti bíróságon tesz panaszt) (a GDPR 79. cikke);

-

Adatvédelmi elvek: Az átláthatóságra, tisztességes eljárásra, jogszerűségre, célhoz
kötöttségre, adatminőségre és biztonságra vonatkozó elvekből eredő kötelezettségek
mellett a BCR-ben ismertetni kell, hogy az adatkezelő miként tesz eleget a többi
követelménynek, különösen például az érintettek jogaival, a további adatkezeléssel és
a BCR hatálya alá nem tartozó jogi személyek részére irányuló újbóli
adattovábbításokkal kapcsolatban;

-

Elszámoltathatóság: Az adatfeldolgozók kötelesek a kötelezettségeiknek való
megfelelés igazolásához szükséges valamennyi információt elérhetővé tenni az
adatkezelő számára, beleértve akár az adatkezelő vagy az adatkezelő által kinevezett
ellenőr
által
végzett
ellenőrzéseket
és
vizsgálatokat
(a
GDPR
28. cikke (3) bekezdésének h) pontja);

-

Szolgáltatási megállapodás: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejövő
szolgáltatási megállapodásnak tartalmaznia kell a GDPR 28. cikkében előírt
valamennyi elemet.

2. A már elfogadott BCR-ek módosításai
Míg a GDPR 46. cikkének (5) bekezdésével összhangban a valamely tagállam vagy
felügyeleti hatóság által a 95/46/EK irányelv 26. cikkének (2) bekezdése alapján kiadott
engedélyek hatályban maradnak mindaddig, amíg azokat szükség esetén a felügyeleti hatóság
nem módosítja, nem váltja fel vagy nem helyezi hatályon kívül, a jóváhagyott BCR-rel
rendelkező csoportoknak a GDPR-ra való felkészülés során összhangba kell hozniuk a BCRjüket a GDPR követelményeivel.
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E dokumentum célja, hogy segítse a jóváhagyott BCR-rel rendelkező csoportokat a GDPRnak való megfelelés érdekében szükséges változások végrehajtásában. Ebből a célból
felszólítjuk a csoportokat, hogy a (WP195 5.1. pontja szerinti) kötelezettségeik részeként
2018. május 25-ig az éves aktualizálás részeként tájékoztassák a csoport valamennyi tagját és
az illetékes adatvédelmi hatóságon keresztül az adatvédelmi hatóságokat a BCR-jeik
vonatkozó változásairól. Az ilyen aktualizált BCR anélkül használható, hogy az adatvédelmi
hatóságoktól új engedélyt vagy jóváhagyást kellene kérni.
A fentieket figyelembe véve az adatvédelmi hatóságok fenntartják a jogot, hogy éljenek a
GDPR 46. cikkének (5) bekezdése szerinti jogaikkal.
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok
1 - KÖTELEZŐ JELLEG
A VÁLLALKOZÁSON
BELÜL
1.1. A BCR betartására
vonatkozó kötelezettség

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

IGEN

IGEN

A BCR-nek jogilag kötelező erejűnek kell lennie, és egyértelműen elő
kell írnia a kötelező erejű vállalati szabályok betartását a
vállalkozáscsoport vagy közös gazdasági tevékenységet folytató
vállalkozások csoportja minden egyes tagja részére („BCR-tag”),
beleértve a munkavállalóikat is.

NEM
1.2. Magyarázat azzal
kapcsolatban, hogy a szabályok
miként kötelező erejűek a
csoport tagjaira és a
munkavállalókra nézve

IGEN

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

A BCR-nek kifejezetten ki kell mondania továbbá, hogy az egyes tagok,
beleértve a tagok munkavállalóit, kötelesek betartani az adatkezelőtől az
adatkezeléssel, valamint a biztonsági és titoktartási intézkedésekkel
kapcsolatban érkező utasításokat a szolgáltatási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően (GDPR 28., 29. és 32. cikk).
A csoportnak a kérelemben magyarázatot kell adnia arra, hogy a
szabályok miként kötelező erejűek:
i)

Az egyes BCR-tagokra az alábbiak közül egy vagy több módon:
-

-

Csoporton belüli megállapodás útján,
Egyoldalú megállapodás útján (ez csak akkor lehetséges, ha a
felelősséget vállaló BCR-tag olyan tagállamban található, amely
az
egyoldalú
megállapodásokat
kötelező
erejű
dokumentumoknak ismeri el, és ha az adott BCR-tag jogilag
kötelezheti a másik BCR-tagot), vagy
Egyéb eszközökkel (csak akkor, ha a csoport igazolja a kötelező
erő elérésének módját).

ii) A munkavállalókra az alábbiak közül egy vagy több módon:
-

Szankciókkal
kiegészített
egyedi
és
külön
megállapodás/kötelezettségvállalás útján vagy a munkavállalói
szerződésben szereplő, szankciókkal kiegészített záradék útján,
vagy
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A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

-

A VÁLLALKOZÁSON KÍVÜL
IGEN
1.3. A kedvezményezett
harmadik feleknek szóló jogok
létrehozása az érintettek
számára, beleértve az illetékes
felügyeleti hatóság és a
bíróságok előtti panasztétel
lehetőségét

IGEN

i)

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

Szankciókkal kiegészített belső szabályzatok révén, vagy
Szankciókkal kiegészített kollektív szerződés révén, vagy
Egyéb eszközökkel (a csoportnak azonban megfelelő
magyarázatot kell adnia arra, hogy a BCR miként kötelező erejű
a munkavállalókra nézve).

A közvetlenül az adatfeldolgozóval szemben érvényesíthető jogok

A BCR-nek biztosítania kell az érintettek számára, hogy kedvezményezett
harmadik félként érvényesíteni tudják a BCR-t az adatfeldolgozó ellen, ha
a GDPR-ral összhangban a szóban forgó követelmények kifejezetten az
adatfeldolgozókra vonatkoznak. E tekintetben az érintetteknek képesnek
kell lenniük arra, hogy legalább a BCR alábbi elemeit érvényesíteni
tudják az adatfeldolgozóval szemben:
-

Az adatkezelő adatkezeléssel (beleértve a harmadik országokba
történő adattovábbítást) kapcsolatos utasításainak betartására
irányuló kötelezettség (GDPR 28. cikk (3) bekezdés a) pont,
28. cikk (3) bekezdés g) pont, 29. cikk, valamint a referencia
1.1., 6.1.ii. és 6.1.iv. pontja),

-

A megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedések
végrehajtására
irányuló
kötelezettség
(GDPR
28. cikk (3) bekezdés c) pont és 32. cikk, valamint a referencia
6.1.iv. pontja), valamint az adatkezelő adatvédelmi incidensekről
szóló
tájékoztatására
irányuló
kötelezettség
(GDPR
33. cikk (2) bekezdés és a referencia 6.1.iv. pontja),

-

A csoporton belüli vagy kívüli, további adatfeldolgozó
alkalmazása esetén a vonatkozó feltételek betartása (GDPR
28. cikk (2) bekezdés, 28. cikk (3) bekezdés d) pont,
28. cikk (4) bekezdés, 45., 46. és 47. cikk, valamint a referencia
6.1.vi. és 6.1.vii. pontja),
Az adatkezelővel való együttműködésre és az adatkezelő
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A BCRben
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ványában

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

támogatására irányuló kötelezettség a jogszabályoknak való
megfelelés és a megfelelés igazolása terén, például az érintettek
jogaikkal kapcsolatos kéréseinek megválaszolása esetén (GDPR
28. cikk (3) bekezdés e) pont, 28. cikk (3) bekezdés f) pont,
28. cikk (3) bekezdés h) pont, valamint a referencia 3.2., 6.1.i.,
6.1.iii., 6.1.iv., 6.1.v. és 6.1.2. pontja)
-

A BCR-hez való könnyű hozzáférés (GDPR
47. cikk (2) bekezdés g) pont és a referencia 1.8. pontja)

-

A panaszok belső panaszkezelési mechanizmuson keresztüli
benyújtásához való jog (GDPR 47. cikk (2) bekezdés i) pont és a
referencia 2.2. pontja).

-

A felügyeleti hatóságokkal való együttműködésre irányuló
kötelezettség (GDPR 31. cikk és 47. cikk (2) bekezdés l) pont,
valamint a referencia 3. pontja)

-

Felelősséggel, kártérítéssel és illetékességgel kapcsolatos
rendelkezések (GDPR 47. cikk (2) bekezdés e) pont, 79. cikk és
82. cikk, valamint a referencia 1.3., 1.5. és 1.7. pontja).

-

A BCR betartását akadályozó nemzeti jogszabályok
(47. cikk (2) bekezdés m) pont és a referencia 6.3. pontja)

ii) Az adatfeldolgozó ellen érvényesíthető jogok abban az esetben, ha az
érintettek nem tudnak panaszt tenni az adatkezelő ellen:
A BCR-nek kifejezetten rendelkeznie kell az érintetteknek a BCR
kedvezményezett harmadik félként történő érvényesítésére irányuló
jogairól, ha az érintettek nem tudnak panaszt tenni az adatkezelő ellen;
mivel az adatkezelő ténylegesen eltűnt vagy jogilag megszűnt létezni
vagy fizetésképtelenné vált, kivéve, ha valamely jogutód jogalany
szerződéssel vagy törvény erejénél fogva átvállalta az adatkezelő
valamennyi jogi kötelezettségét, ebben az esetben ugyanis az érintettek e
jogalannyal szemben érvényesíthetik jogaikat.
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Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

Ilyen esetben az érintetteknek az e referencia alábbi pontjait kell tudniuk
érvényesíteni az adatfeldolgozó ellen: 1.1., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 2.2., 3.1.,
3.2., 6.1., 6.2., 6.3.
Az érintettek i) és ii) bekezdésben említett jogainak ki kell terjedniük a
bírósági jogorvoslatokra a kedvezményezett harmadik felek garantált
jogainak megsértése esetén, a jogorvoslatra, valamint adott esetben a
kártérítéshez való jogára (anyagi kár vagy akár nyugtalanító helyzet
esetén).
Az érintetteknek különösen biztosítani kell a jogot arra, hogy saját
döntésük szerint panaszt tegyenek (az érintett választhat, hogy a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban található felügyeleti hatóságnál tesz panaszt) vagy az
adott uniós tagállam illetékes bíróságánál (az érintett választhat, hogy az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó székhelye szerinti vagy az érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti bíróságon tesz panaszt) (GDPR
79. cikk).
Ha az ugyanazon adatkezelésben részt vevő adatfeldolgozó és adatkezelő
felelős az adatkezeléssel okozott bármely kárért, az érintett jogosult arra,
hogy a teljes kárért kártérítést kapjon közvetlenül az adatfeldolgozótól
(GDPR 82. cikk (4) bekezdés)

1.4. Felelősség az adatkezelő
felé

IGEN

IGEN

A BCR az adatkezelőre nézve a szolgáltatási megállapodásban szereplő
külön hivatkozáson keresztül kötelező erejű, amelynek meg kell felelnie a
GDPR 28. cikkének.
A BCR-nek továbbá ki kell jelentenie, hogy az adatkezelő jogosult arra,
hogy a BCR-t érvényesítse bármely BCR-tag ellen az általa okozott
szerződésszegések esetén, valamint az 1.5. pontban hivatkozott BCR-tag
ellen a BCR-nek vagy a szolgáltatási megállapodásnak az EU-n kívüli
BCR-tag általi megszegése vagy a 6.1.vii. pontban hivatkozott írásos
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megállapodásnak az EU-n kívüli külső további adatfeldolgozó általi
megszegése esetén.
1.5. A vállalat felelősséget vállal IGEN
a kártérítés megfizetéséért és a
BCR megszegésének
orvoslásáért.

IGEN

A BCR-nek tartalmaznia kell az adatfeldolgozó uniós központjának, az
átruházott adatvédelmi feladatokat ellátó uniós tagjának vagy az uniós
adatátadó feldolgozónak (pl. az adatkezelővel szerződő uniós fél) azon
kötelezettségét, amely szerint felelősséget kell vállalnia az EU-n kívüli
egyéb BCR-tagok cselekedeteinek vagy az EU-n kívüli külső további
adatfeldolgozók általi szerződésszegések orvoslásáért, valamint a BCR
megszegéséből eredő károk megtérítése érdekében szükséges lépések
megtételéért.
Ez a BCR-tag úgy vállalja a felelősséget, mintha a csoport Unión kívüli
tagja vagy az Unión kívül letelepedett külső további feldolgozó helyett,
amely vagy aki megszegte a BCR-t, ő maga követte volna el a szabályok
megsértését a letelepedése szerinti tagállamban. Ez a BCR-tag nem
mentesülhet a saját felelőssége alól arra hivatkozva, hogy a (csoporton
belüli vagy azon kívüli) további feldolgozó megszegte kötelezettségeit.
Ha a bizonyos vállalati struktúrával rendelkező egyes csoportoknál a BCR
EU-n kívüli megszegése esetén nem lehetséges a teljes felelősség
áthárítása egy adott szervezetre, felmerülhet annak lehetősége is, hogy az
EU-ból adatokat átadó minden egyes BCR-tag felelős legyen a BCR-nek
az adott BCR-tagtól adatokat fogadó, az EU-n kívüli további
adatfeldolgozók (a csoporton belüli vagy kívüli) általi megszegéséért.

1.6. A vállalat elegendő
forrással rendelkezik.

NEM

IGEN

1.7. A bizonyítási teher a
vállalatra hárul, nem az
érintettre.

IGEN

IGEN

A kérelemnek tartalmaznia kell egy igazolást arról, hogy az EU-n kívüli
többi BCR-tag és/vagy az EU-n kívüli külső további adatfeldolgozók
tetteiért felelősséget vállaló BCR-tagok elegendő forrással rendelkeznek a
BCR megszegéséből eredő károk megtérítéséhez.
A BCR-ben rögzíteni kell, hogy bizonyítási teher a felelősséget vállaló
BCR-tagra hárul azzal kapcsolatban, hogy az EU-n kívüli BCR-tag vagy a
külső további adatfeldolgozó nem felelős a szabályok megsértéséért,
amely az érintett kártérítési követelését eredményezte
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

A BCR-ben rögzíteni kell azt is, hogy amennyiben az adatkezelő igazolni
tudja, hogy kárt szenvedett, és megjelöli azokat a tényeket, amelyek
alapján valószínűsíthető, hogy a kár a BCR megsértése miatt következett
be, a felelősséget vállaló BCR-tagnak kell bizonyítania, hogy a szervezet
Unión kívüli tagja vagy a külső további feldolgozó nem felelős a BCR
kárt okozó megsértéséért, vagy hogy a BCR ilyen megsértésére nem
került sor.

IGEN
1.8. Az érintettek könnyen
hozzáférhetnek a BCR-hez, és
különösen a kedvezményezett
harmadik felek BCR-ből eredő,
érintettekre vonatkozó jogaival
kapcsolatos információkhoz.

2 – HATÉKONYSÁG
2.1. A megfelelő képzési
program megléte

IGEN

NEM

Amennyiben a felelősséget vállaló szervezet bizonyítani tudja, hogy az
Unión kívüli BCR-tag nem felelős az adott cselekményért, mentesül a
felelősség alól.
Hozzáférés az adatkezelő részére: A szolgáltatási megállapodás biztosítja,
hogy a BCR a szerződés része legyen. A BCR-t csatolni kell a
szolgáltatási megállapodáshoz, vagy az arra való hivatkozást kell
biztosítani az elektronikus hozzáférés lehetőségével.
Hozzáférés az érintettek részére: A BCR-nek elő kell írnia, hogy a
kedvezményezett harmadik feleknek szóló jogokat élvező valamennyi
érintettet tájékoztatni kell különösen a kedvezményezett harmadik
feleknek szóló, a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogokról,
valamint a jogok gyakorlásának módjáról. A BCR-nek rendelkeznie kell
az e jogokhoz való, minden érintett számára biztosított egyszerű
hozzáférésről. A BCR vonatkozó részeit vagy legalább az 1.1., 1.3., 1.4.,
1.6., 1.7., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 6.1., 6.2., 6.3. pontokkal kapcsolatos
valamennyi információt (és nem azok összefoglalóját) tartalmazó
dokumentumot az adatfeldolgozó csoportjának weboldalán vagy egyéb
megfelelő módon, az érintettek számára egyszerű hozzáférést biztosítva
kell közzétenni.

IGEN

A BCR-nek tartalmaznia kell, hogy a személyes adatokhoz állandó vagy
rendszeres hozzáféréssel rendelkező, a személyes adatok gyűjtésében
vagy a személyes adatok kezelésére használt eszközök fejlesztésében
részt vevő személyeknek a BCR-rel kapcsolatos megfelelő képzést kell
biztosítani.
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

2.2. A BCR-rel kapcsolatos
panaszkezelési eljárás megléte

A BCRben

IGEN

A kérelem
formanyomtat
ványában

IGEN

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

A BCR-t értékelő felügyeleti hatóságok a kérelmezési eljárás során
kérhetnek a képzési programra vonatkozó indoklást vagy példákat, a
képzési programot pedig meg kell határozni a kérelemben.
A BCR-nek tartalmaznia kell az adatfeldolgozó csoportjának azon
kötelezettségvállalását, hogy külön kapcsolattartót kell kijelölnie az
érintettek számára.
A BCR valamennyi tagja csak arra kötelezett, hogy az igényt vagy
kérelmet indokolatlan késedelem nélkül közölje az adatkezelővel, nem
köteles azonban kezelni azt (kivéve, ha az adatkezelővel eltérően
állapodtak meg).
A
BCR-nek
tartalmaznia
kell
az
adatfeldolgozó
azon
kötelezettségvállalását, amely szerint kezeli az érintettektől érkező
panaszokat, ha az adatkezelő ténylegesen eltűnt, jogilag megszűnt létezni
vagy fizetésképtelenné vált.

Minden olyan esetben, amelyben az adatfeldolgozó panaszokat kezel, a
panaszokat indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben legkésőbb
egy hónapon belül kezelnie kell az egyértelműen azonosított részlegnek
vagy személynek, aki vagy amely feladatai ellátása során megfelelő
mértékű függetlenséget élvez. A kérelmek összetettségét és számát
figyelembe véve ez a határidő legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható, amely esetben megfelelően tájékoztatni kell az
érintettet.
A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy az érintett hogyan kap tájékoztatást
a panasztétel gyakorlati lépéseiről, és különösen az alábbiakról:
- hol tehet panaszt,
- milyen formában,
a panaszra való válaszadás határideje,
- a panasz elutasításának következményei,
- a panasz megalapozottsága megállapításának következményei,
- annak következményei, ha az érintett nem elégedett a válasszal
(a bírósághoz/felügyeleti hatósághoz fordulás joga).
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

2.3. A BCR-re kiterjedő
ellenőrzési program megléte

IGEN

A kérelem
formanyomtat
ványában
IGEN

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

A BCR-nek elő kell írnia a csoport számára, hogy a BCR-nek való
megfelelés ellenőrzésének biztosítása érdekében rendszeresen vagy az
adatvédelmi tisztviselő/felelős (vagy a szervezeten belül bármilyen más
illetékes felelős) kérésére végezzen adatvédelmi ellenőrzéseket (akár
belső, akár külső akkreditált ellenőrökkel).
A BCR-nek elő kell írnia, hogy az ellenőrzési programnak a BCR
valamennyi aspektusára ki kell terjednie, beleértve a korrekciós
intézkedések meghozatalának biztosítására irányuló módszereket. A
BCR-nek továbbá rögzítenie kell azt, hogy az eredményt közölni kell az
adatvédelmi tisztviselővel/felelőssel és a vállalkozáscsoportot vagy a
közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások csoportját ellenőrző
vállalkozás igazgatóságával, valamint elérhetővé kell tenni az adatkezelő
számára. Adott esetben az eredményt a legfőbb anyavállalat
igazgatóságával is közölni lehet.
A BCR-nek azt is rögzítenie kell, hogy az adatkezelő tekintetében
illetékes felügyeleti hatóságok kérésre hozzáférhetnek az ellenőrzés
eredményeihez, és fel kell jogosítania a felügyeleti hatóságokat arra, hogy
ők végezzék el bármely BCR-tag adatvédelmi ellenőrzését, amennyiben
ez szükséges.
Az adott adatkezelő nevében személyes adatokat kezelő adatfeldolgozó
vagy további adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatkezelő kérésére
lehetővé teszi az adatfeldolgozó berendezéseinek az adott adatkezelőhöz
kapcsolódó adatkezelési tevékenységekre vonatkozó ellenőrzését, amelyet
az adatkezelőnek vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező, az adatok
bizalmas kezelésére kötelezett, az adatkezelő által – adott esetben a
felügyeleti hatóság beleegyezésével – kiválasztott, független szakértőkből
álló ellenőrző testületnek kell elvégeznie.
A kérelemben le kell írni az ellenőrzési rendszert. Például:
- melyik szervezet (részleg a csoporton belül) dönt az ellenőrzési
tervről/programról,
- melyik szervezet fogja végezni az ellenőrzést,
- az ellenőrzés időpontja (rendszeres vagy a megfelelő
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

-

IGEN
2.4. Adatvédelmi tisztviselők
hálózatának létrehozása vagy
megfelelő személyzet
kialakítása a szabályoknak való
megfelelés nyomon követése
érdekében

3 – EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KÖTELEZETTSÉG
3.1. A felügyeleti hatóságokkal

NEM

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

adatvédelmi tisztséget betöltő személy külön kérésére),
az ellenőrzés hatálya (például alkalmazások, informatikai
rendszerek, személyes adatokat feldolgozó adatbázisok, vagy
továbbítások, a nemzeti jog kötelező, a BCR-rel ütköző
követelményei tárgyában hozott döntések, a csoporton kívülre
(adatkezelőkhöz
vagy
adatfeldolgozókhoz)
történő
adattovábbításra vonatkozó szerződési feltételek felülvizsgálata,
korrekciós intézkedések, …),
melyik szervezet kapja meg az ellenőrzések eredményeit.

A GDPR 37. cikkével összhangban szükség esetén adatvédelmi tisztviselő
vagy bármilyen más, a BCR-nek való megfelelés nyomon követéséért
felelős személy vagy egység (pl. adatvédelmi főtisztviselő) kinevezésére
irányuló kötelezettség. Ennek a személynek/egységnek a feladata ellátása
során a legfelső vezetés támogatását kell élveznie.
Az adatvédelmi tisztviselőt vagy az említett egyéb személyt/szervezeti
egységet támogathatja a feladatai elvégzésében a helyi adatvédelmi
tisztviselők vagy helyi kapcsolattartók csoportja/hálózata. Az adatvédelmi
tisztviselőnek a legfelső vezetés számára kell jelentenie (GDPR
38. cikk (3) bekezdés).
A belső szerkezetnek, az adatvédelmi tisztviselő vagy az említett hasonló
felelős szerepének, beosztásának és feladatainak, valamint a szabályoknak
való megfelelés biztosítása érdekében létrehozott csoportnak/hálózatnak a
rövid leírása. Például az adatvédelmi tisztviselő vagy adatvédelmi
főtisztviselő tájékoztatja a legfelső vezetést és tanácsot ad nekik, kezeli a
felügyeleti hatóság vizsgálatait, nyomon követi a BCR-nek való általános
szintű megfelelést, és évente jelentést készít róla, a helyi adatvédelmi
tisztviselők vagy a helyi kapcsolattartók pedig azért felelősek, hogy
jelentsék az adatvédelmi problémákat az adatvédelmi tisztviselőnek vagy
adatvédelmi főtisztviselőnek, és helyi szinten nyomon kövessék a
képzéseket és a szabályoknak való megfelelést.

IGEN

IGEN

A BCR-nek egyértelműen elő kell írnia valamennyi BCR-tag számára,
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

való együttműködésre irányuló
kötelezettség

3.2. Az adatkezelővel való
együttműködésre irányuló
kötelezettség

4 – AZ ADATKEZELÉS ÉS
AZ ADATÁRAMLÁS
LEÍRÁSA
4.1. A BCR által szabályozott
adattovábbítások és tárgyi
hatály leírása

4.2. A BCR földrajzi hatályára
vonatkozó nyilatkozat (az
adatok jellege, az érintettek
típusa, az országok)

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

hogy együtt kell működniük az adott adatkezelő tekintetében illetékes
felügyeleti hatóságokkal, és alá kell vetniük magukat az adott hatóság
vizsgálatának, valamint meg kell fogadniuk az ezen felügyeleti
hatóságoknak a szabályokkal kapcsolatos ügyekben megfogalmazott
tanácsait.
A BCR-ben egyértelmű kötelezettséget kell előírni bármely
adatfeldolgozó vagy további feldolgozó számára a tekintetben, hogy
együtt kell működne az adatkezelővel és segítenie kell az adatvédelmi
jogszabályok betartásában (például az érintettek jogainak tiszteletben
tartására vagy panaszaik kezelésére vonatkozó kötelezettséget, vagy az
arra való képességet illetően, hogy válaszolni tudjon a felügyeleti
hatóságok általi vizsgálatra vagy megkeresésekre). Ezt észszerű időn
belül és az észszerűen lehetséges mértékben kell megtenni.

A BCR-nek tartalmaznia kell a BCR-tagok listáját, azaz azokat a
szervezeti egységeket, amelyekre a BCR kiterjed (lásd még a 6.2. pontot).
A BCR-t benyújtó adatfeldolgozónak általános leírást kell biztosítania a
felügyeleti hatóság részére a BCR tárgyi hatályáról (a továbbított adatok
várható jellege, a személyes adatok kategóriái, az adattovábbítással
érintett személyek típusai, az adatkezelés tervezett típusai és céljai).
A BCR-nek meg kell határoznia a vállalkozáscsoport vagy közös
gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások csoportja minden egyes
tagjának szervezeti felépítését és elérhetőségét.
A BCR-nek tartalmaznia kell, hogy az adatkezelő határoz a BCR
alkalmazásáról az alábbiak esetében:
i) Az adatfeldolgozói tevékenységek során kezelt és az uniós jog
hatálya alá vont valamennyi személyes adat (például az Európai
Unióból továbbított személyes adatok) VAGY;
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

ii) A csoporton belüli adatfeldolgozói tevékenységek során kezelt
adatok valamennyi kezelése, függetlenül az adatok származásától.
5 - A VÁLTOZTATÁSOK
JELENTÉSÉRE ÉS
RÖGZÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ
MECHANIZMUSOK
5.1. A BCR aktualizálására
irányuló eljárás

IGEN

IGEN

A BCR-t lehet módosítani (például a szabályozási környezet vagy a
szervezeti struktúra változásainak figyelembevétele érdekében), azonban
elő kell írni az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a változásokat
közölni kell a BCR valamennyi tagjával, az illetékes felügyeleti
hatóságon keresztül az érintett felügyeleti hatóságokkal és az
adatkezelővel.
Amennyiben valamely változás érinti az adatkezelés feltételeit, erről az
adatkezelőt kellő időben tájékoztatni kell, hogy lehetősége legyen
tiltakozni a változás ellen vagy felmondani a szerződést a módosítás
végrehajtása előtt (például az alvállalkozók bevonására vagy lecserélésére
vonatkozó bármely tervezett változásról azelőtt, hogy az adatokat
közölnék az új további feldolgozóval).
A BCR vagy a BCR-tagok listája módosítható anélkül, hogy újból
kérelmet kellene benyújtani, feltéve, hogy:
i)

Egy azonosított személy vagy csoport/részleg vezeti a BCR-tagok és
az adatkezelő részére végzett adatkezelési tevékenységekben részt
vevő további feldolgozók teljes mértékben naprakész listáját, amelyet
az adatkezelő, az érintettek és a felügyeleti hatóságok számára
hozzáférhetővé tesznek.

ii) Ez a személy figyelemmel kíséri és rögzíti a szabályok bármely
változását és a szükséges információkat rendszeresen az adatkezelő
és kérésre a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja.
iii) Nem kerül sor új BCR-taghoz történő adattovábbításra, amíg az új
BCR-tagot ténylegesen nem kötik a kötelező erejű vállalati
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A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

szabályok, és biztosítani nem tudja azok betartását.
iv) A BCR vagy a BCR-tagok listájának bármely változását évente
egyszer be kell jelenteni az érintett felügyeleti hatóságoknak az
illetékes felügyeleti hatóságon keresztül az aktualizálást indokoló
okok rövid magyarázatával.
v) Ha a módosítás érinti a BCR által biztosított védelem szintjét vagy
jelentősen érinti a BCR-t (pl. a kötelező erőre vonatkozó változások),
a módosítást azonnal közölni kell az érintett felügyeleti hatóságokkal
az illetékes felügyeleti hatóságon keresztül.

6 – ADATVÉDELMI
GARANCIÁK
6.1. Az adatvédelmi elvek
leírása,
beleértve az adattovábbításra
vagy
az EU-n kívüli, újbóli
adattovábbításokra vonatkozó
szabályokat

IGEN

IGEN

A BCR-nek a BCR-tagok által betartandó alábbi elveket kell magában
foglalnia:
i) Átláthatóság, tisztességes eljárás és jogszerűség:
Az
adatfeldolgozóknak és a további adatfeldolgozóknak általános
kötelezettsége, hogy segítsék és támogassák az adatkezelőt a
jogszabályoknak való megfelelés terén (például a további adatfeldolgozók
tevékenységei átláthatóságának biztosítása annak érdekében, hogy az
adatkezelő megfelelő tájékoztatást tudjon nyújtani az érintetteknek);
ii) Célhoz kötöttség: az arra vonatkozó kötelezettség, hogy a személyes
adatokat kizárólag az adatkezelő nevében és az adatkezelő írásbeli
utasításai alapján lehet kezelni, beleértve a személyes adatok harmadik
országokba történő továbbítását, kivéve akkor, ha az adatkezelést az
adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő. Ebben
az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó köteles az adatkezelőt
az adatkezelést megelőzően értesíteni, kivéve, ha az adatkezelő értesítését
az
adott
jogszabály
fontos
közérdekből
tiltja
(GDPR
28. cikk (3) bekezdés a) pont). Egyéb esetekben, ha az adatfeldolgozó
bármilyen okból nem tudja biztosítani az e szabálynak való megfelelést,
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vállalja, hogy erről haladéktalanul értesíti az adatkezelőt, amely esetben
az adatkezelő jogosult arra, hogy felfüggessze az adatok továbbítását
és/vagy felmondja a szerződést.
Az adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásának megszűnésekor
az adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók az adatkezelő választása
szerint kötelesek törölni vagy az adatkezelőnek visszajuttatni valamennyi
továbbított személyes adatot és törölni azok másolatát, valamint tanúsítani
az adatkezelőnek, hogy ez megtörtént, kivéve, ha a rájuk alkalmazandó
jogszabályok elő nem írják a továbbított személyes adatok tárolását.
Ebben az esetben az adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók
tájékoztatni fogják az adatkezelőt, és szavatolják, hogy biztosítani fogják
a továbbított személyes adatok bizalmas jellegét, és nem fogják tovább
aktívan kezelni a továbbított személyes adatokat.
iii) Adatminőség: A feldolgozóknak és a további feldolgozóknak
általános kötelezettsége, hogy segítsék és támogassák az adatkezelőt a
jogszabályoknak való megfelelés terén, különösen az alábbiak
tekintetében:
– Az adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók az adatkezelő kérésére
kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket az adatok frissítése,
helyesbítése vagy törlése érdekében. Az adatfeldolgozók és a további
adatfeldolgozók kötelesek tájékoztatni az adatok helyesbítéséről vagy
törléséről valamennyi olyan BCR-tagot, amellyel adatokat osztottak meg.
– Az adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók az adatkezelő kérésére
kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket az adatlap szükségtelenné
válásakor az adatok törlése vagy anonimizálása érdekében. Az
adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók kötelesek tájékoztatni az
adatok törléséről vagy anonimizálásáról valamennyi olyan szervezeti
egységet, amellyel adatokat osztottak meg.

iv) Biztonság: Az adatfeldolgozók és további adatfeldolgozók a GDPR
32. cikkével összhangban kötelesek végrehajtani valamennyi megfelelő
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technikai és szervezési intézkedést az adatok kezelésével járó
kockázatoknak megfelelő szintű biztonság biztosítása érdekében. Az
adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók továbbá kötelesek segíteni
az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikkében foglalt kötelezettségeknek való
megfelelés terén, figyelembe véve az adatkezelés és az adatfeldolgozó
számára
elérhető
információk
jellegét
(GDPR
28. cikk (3) bekezdés f) pont). Az adatfeldolgozóknak és további
adatfeldolgozóknak végre kell hajtaniuk azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek megfelelnek legalább az adatkezelőre
alkalmazandó jog szerinti előírásoknak, valamint a szolgáltatási
megállapodásban meghatározott valamennyi egyéb intézkedést. Az
adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst az arról való tudomásszerzését
követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az
adatkezelőnek. A további adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst az
arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül
köteles bejelenteni az adatfeldolgozónak és az adatkezelőnek.
v) Az érintettek jogai: Az adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók
az adatkezelő kérésére, és amennyiben lehetséges, kötelesek végrehajtani
minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést annak biztosítása
érdekében, hogy az adatkezelő eleget tegyen a GDPR III. fejezetében
(GDPR 28. cikk (3) bekezdés) foglalt érintetti jogok gyakorlására
irányuló kérelmek megválaszolására irányuló kötelezettségének, beleértve
azon hasznos információk közlését, amelyekre az adatkezelőnek az
érintetti jogok betartására irányuló kötelezettségének betartásához van
szüksége. Az adatfeldolgozók és a további adatfeldolgozók kötelesek
továbbítani az adatkezelő részére minden érintetti kérelmet azok
megválaszolása nélkül, kivéve, ha arra engedélyt kapnak.

vi) További adatkezelés a csoporton belül: A BCR betartására kötelezett
egyéb BCR-tagok kizárólag akkor végezhetnek további adatkezelést, ha

18

A BCR jóváhagyására
vonatkozó kritériumok

A BCRben

A kérelem
formanyomtat
ványában

Megjegyzések

Hivatkozás a kérelemre/a BCR-re

az adatkezelő előzetes, tájékoztatáson alapuló, kifejezett vagy általános
írásos hozzájárulásával 3 rendelkeznek. A szolgáltatási megállapodásban
meg kell határozni, hogy a szolgáltatás kezdetén adott általános előzetes
hozzájárulás elegendő-e, vagy minden egyes új további adatfeldolgozó
esetében kifejezett hozzájárulásra van szükség. Általános hozzájárulás
megadása esetén az adatfeldolgozónak az adatkezelőt kellő időben
tájékoztatnia kell a további adatfeldolgozók bevonására vagy
lecserélésére vonatkozó bármely tervezett változásról, hogy az
adatkezelőnek lehetősége legyen tiltakozni a változással szemben vagy
felmondani a szerződést, mielőtt az adatokat közölnék az új további
feldolgozóval.
vii) A külső további feldolgozók részére történő továbbítás: A BCRtagok kizárólag akkor végezhetnek további adatkezelést, ha az adatkezelő
előzetes, tájékoztatáson alapuló, kifejezett vagy általános írásos
hozzájárulásával 4 rendelkeznek. Általános hozzájárulás megadása esetén
az adatfeldolgozónak az adatkezelőt kellő időben tájékoztatnia kell a
további adatfeldolgozók bevonására vagy lecserélésére vonatkozó
bármely tervezett változásról, hogy lehetősége legyen tiltakozni a
változással szemben vagy felmondani a szerződést, mielőtt az adatokat
közölnék az új további feldolgozóval.
Ha az adatkezelő hozzájárulásával a BCR betartására kötelezett BCR-tag
alvállalkozót von be a szolgáltatási megállapodás szerinti
kötelezettségeinek teljesítéséhez, ezt kizárólag olyan, a további
adatfeldolgozóval kötött, uniós vagy tagállami jognak megfelelő
szerződés vagy jogi aktus útján teheti meg, amely a GDPR 28., 29., 32.,
45., 46. és 47. cikkével összhangban megfelelő védelmet biztosít, és
amely garantálja, hogy a további adatfeldolgozóra ugyanazok az
adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek a adatkezelő és
A főbb elemekről való tájékoztatás (felek, országok, biztonság, garanciák a nemzetközi továbbítás esetén, az alkalmazott szerződések egy példánya beszerzésének
lehetőségével). A részletes tájékoztatás, például a további feldolgozók nevére vonatkozóan, nyújtható például nyilvános digitális nyilvántartáson keresztül.
4
A főbb elemekről való tájékoztatás (felek, országok, biztonság, garanciák a nemzetközi továbbítás esetén, az alkalmazott szerződések egy példánya beszerzésének
lehetőségével). A részletes tájékoztatás, például a további feldolgozók nevére vonatkozóan, nyújtható például nyilvános digitális nyilvántartáson keresztül.
3
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az adatfeldolgozó közötti szolgáltatási megállapodásban, valamint e
referencia 1.3., 1.4., 3. és 6. pontjában szerepelnek, különös tekintettel az
elegendő garanciákra, amelyek alapján a megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket úgy lehet végrehajtani, hogy az adatkezelés
megfeleljen a GDPR követelményeinek (GDPR 28. cikk (4) bekezdés).

6.1.2. Elszámoltathatóság és
egyéb eszközök

IGEN

IGEN

Az adatfeldolgozók kötelesek az adatkezelő rendelkezésére bocsátani
minden olyan információt, amely az a GDPR 28. cikke (3) bekezdésének
h) pontjában meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához
szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által
vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a
helyszíni vizsgálatokat is. Az adatfeldolgozó továbbá köteles
haladéktalanul tájékoztatni az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak
valamely utasítása sérti a GDPR-t vagy a tagállami vagy uniós
adatvédelmi rendelkezéseket.
A BCR-nek való megfelelés bizonyítása érdekében a GDPR
30. cikkének (2) bekezdésével
összhangban
a
BCR-tagoknak
nyilvántartást kell vezetniük az egyes adatkezelők nevében végzett
adatkezelési tevékenységek valamennyi kategóriájáról. A nyilvántartást
írásban kell vezetni, beleértve az elektronikus formát, és kérésre
elérhetővé kell tenni a felügyeleti hatóság számára (GDPR
30. cikk (3) és (4) bekezdés)

6.2. A BCR hatálya alá tartozó
szervezeti egységek listája
6.3. Az átláthatóság
szükségessége, ha a nemzeti
jogszabályok nem teszik
lehetővé a csoport számára a

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

A BCR-tagoknak az adatvédelmi elveknek való megfelelés és a BCR-ben
foglalt követelményeknek való gyakorlati megfelelés (pl. a beépített és
alapértelmezett adatvédelem) megkönnyítése érdekében támogatniuk kell
továbbá az adatkezelőt a megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtásában (GDPR 25. cikk és 47. cikk (2) bekezdés d) pont)
A BCR-nek tartalmaznia kell a BCR hatálya alá tartozó szervezeti
egységeket, valamint azok elérhetőségeit.
Egyértelmű kötelezettségvállalás azzal kapcsolatban, hogy amennyiben a
BCR-tag okkal feltételezi, hogy a rá alkalmazandó jelenlegi vagy jövőbeli
jogszabályok megakadályozhatják, hogy teljesítse az adatkezelőtől kapott
utasításokat vagy a BCR-ből vagy a szolgáltatási megállapodásból eredő
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kötelezettségeit, erről haladéktalanul értesíti az adatkezelőt, aki vagy
amely jogosult az adattovábbítás felfüggesztésére és/vagy a szerződés
felmondására, továbbá az adatfeldolgozó uniós központját, az
adatvédelmi feladatok ellátásával megbízott uniós tagot vagy az egyéb
illetékes adatvédelmi tisztviselőt/felelőst, az adatkezelő tekintetében
illetékes felügyeleti hatóságot és az adatfeldolgozó tekintetében illetékes
felügyeleti hatóságot.
Az adatfeldolgozó ellenkező értelmű tilalom (például egy bűnügyi
nyomozás titkosságának megőrzése érdekében fennálló büntetőjogi
tilalom) hiányában köteles tájékoztatni az adatkezelőt a bűnüldöző
szervek bármely jogilag kötelező erejű, személyes adatok közlésére
vonatkozó felhívásáról. Az adatközlésre vonatkozó felhívást minden
esetben fel kell függeszteni és az adatkezelő tekintetében illetékes
felügyeleti hatóságot és az adatfeldolgozó tekintetében illetékes
felügyeleti hatóságot világosan tájékoztatni kell a felhívásról, beleértve a
kért adatokra, a felhívást küldő szervre és az adatközlés jogalapjára
vonatkozó információkat.
Ha az adott esetben a felfüggesztés és/vagy a tájékoztatás nem
engedélyezett, a BCR-nek elő kell írnia, hogy az adatközlésre felszólított
BCR-tagnak meg kell tennie minden erőfeszítést, hogy megszerezze a
tiltás alóli mentesüléshez való jogot annak érdekében, hogy a lehető
legtöbb információt közölni tudja a lehető leghamarabb, és bizonyítani
tudja ennek megtörténtét.
Ha a fenti esetekben az adatközlésre felszólított BCR-tag az erőfeszítések
ellenére sincs abban a helyzetben, hogy tájékoztassa az illetékes
felügyeleti hatóságokat, a BCR-nek elő kell írnia, hogy évente általános
tájékoztatást kell nyújtania az illetékes hatóságok számára a kapott
felhívásokról (pl. az adatközlésre vonatkozó felhívások száma, a kért
adatok típusa, ha lehetséges, az adatközlésre felszólító szervezet stb.).
A BCR-nek minden esetben elő kell írnia, hogy a személyes adatoknak a
csoport BCR-tagja által bármely állami hatóság részére történő
továbbítása nem lehet túlzó, aránytalan és megkülönböztetés nélküli olyan
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módon, amely a demokratikus társadalomban szükséges mértéket
meghaladja
A BCR-ben meg kell határozni a BCR és a vonatkozó hatályos
jogszabályok közötti kapcsolatot.
A BCR-nek elő kell írnia, hogy ahol a helyi jogszabályok, például az
uniós jogszabályok a személyes adatok magasabb szintű védelmét írják
elő, azok felülírják a BCR-t.
Az adatokat minden esetben a hatályos jogszabályokkal összhangban kell
kezelni.
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II. A SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSBAN VÁLLALANDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

Az adatfeldolgozókra vonatkozó BCR-nek egyértelműen kapcsolódnia kell a minden egyes ügyféllel aláírt, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodáshoz. E tekintetben a
szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban, amelynek tartalmaznia kell a GDPR 28. cikkében foglalt, valamennyi előírt elemet, biztosítani kell az alábbiakat:
− A BCR-t a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban szereplő kifejezett utaláson keresztül az adatkezelő (ügyfél) számára érvényesíthetővé kell tenni.
− Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben a továbbítás különleges adatkategóriákat érint, az érintettet tájékoztatta, vagy a továbbítás előtt tájékoztatni fogja arról, hogy
adataikat nem megfelelő védelmet biztosító harmadik országba továbbíthatják;
− Az adatkezelő vállalja továbbá, hogy tájékoztatja az érintettet az EU-n kívüli adatfeldolgozók létéről és a BCR-ről; Az adatkezelő kérésre az érintettek rendelkezésére
bocsátja a BCR és a szolgáltatási megállapodás egy példányát (érzékeny és bizalmas kereskedelmi információk nélkül);
− A titkosságra és a biztonságra vonatkozó világos intézkedések leírása vagy azokra való hivatkozás elektronikus hivatkozás útján;
− Az utasítások és az adatkezelés világos leírása;
− A szolgáltatási megállapodás megjelöli, hogy az adatokat lehet-e a csoporton belül vagy azon kívül tovább kezelni, és feltünteti, hogy az adatkezelő ehhez adandó
előzetes hozzájárulása általános jellegű vagy minden egyes további adatkezelési tevékenység esetében külön meg kell adni.
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