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Könnyebb adattovábbítás az EU-n
kívülre
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
Október 1-jén lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosítása, mely bevezeti a kötelező szervezeti szabályozás
(angolul: binding corporate rules, BCR) jogintézményét a magyar adatvédelmi jogba. A BCR
használata jelentősen megkönnyítheti a külföldre és azon belül is elsősorban az EU-n, illetve EGTn kívüli országokba történő adattovábbítást a több ország területén működő vállalatcsoportok
számára.

Mi az a BCR?
A BCR olyan kötelezettségvállalás, amelyben egy multinacionális vállalatcsoport tagjai
vállalják, hogy adatkezelési gyakorlatuk során minden országban – így az EGT területén kívül
működő tagvállalatoknál is – biztosítják az Európai Unió normáinak megfelelő szintű
adatvédelmet. Egy BCR tartalmilag tulajdonképpen egy komplex, egész vállalatcsoportra
kiterjedő adatvédelmi szabályzat, ami meghatározza, milyen adatokat és hogyan kezel a
társaság, valamint rendezi az adatvédelem és adatbiztonság érdekében alkalmazott
szabályokat és ezek biztosításának garanciáit az adattovábbítás során.
Ha a vállalatcsoporton belül létezik BCR, az lehetővé teszi a cégcsoport számára, hogy az általa
kezelt személyes adatokat harmadik országba (tehát az EGT területén kívülre) továbbítsa anélkül,
hogy ahhoz az érintett magánszemélyek kifejezett hozzájárulásukat adták volna. A BCR
alkalmazásával elkerülhető továbbá, hogy a csoport minden egyes tagja között
adattovábbítási szerződést kelljen kötni, ezzel csökkennek az adminisztrációs terhek is.
Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve alapján a tagállamok már eddig is
engedélyezhették a személyes adatok külföldre irányuló továbbítását, amennyiben az
adatkezelő BCR alkalmazásával megfelelő garanciákat teremt az egyének magánéletének,
alapvető jogainak és szabadságainak védelme, továbbá a kapcsolódó jogok gyakorlása érdekében.
Így számos tagállamban évek óta elérhető ez a megoldás az adattovábbítások biztonságának
garantálására, míg Magyarországon ez a régóta várt lehetőség októbertől nyílik meg. Az
eljárás kizárólag az adós kezdeményezésére indulhat meg, s ehhez nincs szükség a hitelezők
jóváhagyására sem.
Az adósságrendezési eljárást 2016. szeptember 30-ig csak azok az adósok kezdeményezhetik,
akiknek a lakhatásukra szolgáló ingatlanuk kényszerértékesítésére sor kerülhet.

A magyar gyakorlat eddig és ezután
Az Infotv. szerint jelenleg személyes adat kizárólag akkor továbbítható harmadik országba,
ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy ha biztosított az átadott személyes adatok
„megfelelő szintű védelme”. A BCR alkalmazása a megfelelő szintű védelem biztosításának
lehetséges körét bővíti októbertől. Korábban ez hasonló esetekben legtöbbször az ún. „általános
szerződési feltételek (standard contractual clauses)” alkalmazásával, illetve az USA-ba történő
adattovábbítás esetén az adattovábbítás során az ún. „Safe Harbor” határozat betartásával volt
biztosítható. Az új szabályozás tehát jelentősen megkönnyítheti majd a Magyarországon is
működő multinacionális vállalatok adattovábbítási gyakorlatát harmadik országok, köztük
például az USA irányába.

Hogyan lesz alkalmazható a BCR Magyarországon?
Ha egy vállalatcsoport még nem alkalmaz BCR-t, akkor októbertől ez a lehetőség
magyarországi adattovábbítás esetében (is) megnyílik előtte. Ehhez az alkalmazni kívánt BCR
engedélyeztetése szükséges a NAIH-al.
Ha már van alkalmazott BCR a vállalatcsoporton belül, amit más tagállamban engedélyeztek,
akkor is engedélyeztetni szükséges azt a NAIH-al, mert a magyar szabályozás nem alkalmazza
az ún. „kölcsönös elismerés elvét”. Így azoknak a cégeknek is van teendőjük, melyek már
alkalmaznak BCR-t és azt a magyarországi adatkezelő tagvállalatok adattovábbítása esetén is
alkalmazni kívánják.
A BCR-eket tehát magyarországi alkalmazásuk előtt minden esetben engedélyeztetni kell
majd a magyar hatósággal. A kérelmek elbírálására a NAIH-nak 60 nap áll rendelkezésére, a
BCR jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj pedig 266.000,- forint lesz. Maga a BCR
tervezetének bemutatása mellett többek között azt is igazolni kell majd a hatóság felé, hogy
a vállalatcsoport biztosítja a BCR kötelező jellegét a cégcsoporton belül. Ennek igazolására
egyrészt azt kell bemutatni, hogy a vállalat rendelkezésére áll az a megfelelően képzett munkaerő,
amely képes biztosítani az alkalmazottak számára folyamatosan - például az intraneten hozzáférhető BCR betartását, másrészt biztosítani kell annak lehetőségét, hogy akár a hatóság is
végezhessen adatvédelmi vizsgálatokat a cégnél.
A BCR elkészítése és engedélyeztetése tehát rövidtávon adminisztrációs feladatokat és
költséget jelenthet a cégek számára. Hosszú távon azonban szinte biztosan egyszerűsíti az
adattovábbítások belső adminisztrációs igényét és így költségét. Ezen túlmenően a BCR
alkalmazása jelentős elköteleződést is mutat az ügyfelek és hatóságok számára az
adatvédelmi szabályok követésével kapcsolatban, ami reputációs szempontból sem
elhanyagolható.
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