
Tájékoztató a kötelező erejű vállalati szabályokról (BCR)
az ICO mint fő BCR-felügyeleti hatóság által ellenőrzött

vállalatcsoportok / vállalkozáscsoportok számára

Elfogadás időpontja: 2020. július 22.

Ez a dokumentum nem érinti az Európai Adatvédelmi Testület által az Európai Unió Bíróságának a DPC
kontra Facebook Ireland és Schrems ügyben hozott ítéletének1 a kötelező erejű vállalati szabályokat
mint az adatok továbbításával összefüggő eszközöket érintő következményei tárgyában jelenleg
készített elemzést.

 Jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat alkalmazók:

Eljárási szempontból:

Az ICO mint illetékes felügyeleti hatóság (a továbbiakban: fő BCR-felügyeleti hatóság) által ellenőrzött,
kötelező erejű vállalati szabályokat alkalmazó vállalatcsoportoknak és vállalkozáscsoportoknak
minden olyan szervezeti intézkedést meg kell hozniuk, amelyek alapján a WP263 rev. 01
munkadokumentumban2 megállapított feltételek szerint megállapítható az EGT területén működő új
fő BCR-felügyeleti hatóság. A fő BCR-felügyeleti hatóság személyében bekövetkező változás legkésőbb
a Brexit átmeneti időszak lejártát követően válik hatályossá.

Az általános adatvédelmi rendelet alapján már jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályok esetében
az EGT területén működő új fő BCR-felügyeleti hatóságnak, mint az illetékes új felügyeleti hatóságnak
(a továbbiakban: felügyeleti hatóság) az általános adatvédelmi rendelet 47. cikkének (1) bekezdésével
összhangban az átmeneti időszak lejártáig új jóváhagyó határozatot kell hoznia az Európai
Adatvédelmi Testület véleménye alapján.

Azon kötelező erejű vállalati szabályok esetében, amelyek tekintetében az ICO mint fő BCR-felügyeleti
hatóság járt el a 95/46/EK irányelv alapján, az EGT területén működő új fő BCR-felügyeleti hatóságnak
nem kell új jóváhagyó határozatot hoznia.

1 Az Európai Unió Bróságának a Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Ltd, Maximillian
Schrems ügyben hozott ítélete (C-311/18).
2 A 29. cikk szerinti munkacsoport munkadokumentuma az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra vonatkozó
„kötelező erejű vállalati szabályok” jóváhagyása során követendő együttműködési eljárásnak az általános
adatvédelmi rendelet alapján történő létrehozásáról, a 2018. április 11-én elfogadott WP263 rev. 01
munkadokumentum - az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva.



Tartalmi szempontból:

Az ICO mint fő BCR-felügyeleti hatóság által ellenőrzött, kötelező erejű vállalati szabályokat alkalmazó
vállalatcsoportoknak és vállalkozáscsoportoknak a Brexit átmeneti időszak lejártáig az EGT jogi
szabályozására tekintettel módosítaniuk kell a kötelező erejű vállalati szabályaikat. A
vállalatcsoportok/vállalkozáscsoportok e folyamat során történő támogatása céljából a módosítandó
elemek ellenőrző listáját e tájékoztatás melléklete tartalmazza.

Amennyiben az átmeneti időszak lejártáig nem kerül sor e változtatásokra és/vagy esettől függően az
új jóváhagyásra, a vállalatcsoportok/vállalkozáscsoportok nem hivatkozhatnak érvényes továbbítási
mechanizmusként a kötelező erejű vállalati szabályaikra az EGT-n kívülre történő adattovábbítás
esetén az átmeneti időszakot követően.

Az Európai Adatvédelmi Testület arra is felhívja a figyelmet, hogy az általános adatvédelmi rendelet
két évvel ezelőtti hatályba lépését követően a vállalatcsoportoknak/vállalkozáscsoportoknak már
aktualizálniuk kellett volna a kötelező erejű vállalati szabályaikat az általános adatvédelmi rendelet
alapján a WP256 rev. 013 és a WP257 rev. 014 munkadokumentumban foglalt követelményekkel
összhangban. Mivel a kötelező erejű vállalati szabályoknak az új fő BCR-felügyeleti hatóság általi
átvétele nem jelenti azt, hogy e hatóság megvizsgálja, hogy ezen aktualizálás megtörtént-e, a
hatóságnak továbbra is lehetősége van arra, hogy ezt megtegye, és kérje, hogy a kötelező erejű
vállalati szabályokat alkalmazók hajtsák végre a megfelelő módosításokat, és e tekintetben fogadjanak
el minden ebből eredő további határozatot. Emellett a fentiek szerint átvett kötelező erejű vállalati
szabályok bármely más módosítása is kérhető, ha az új fő BCR-felügyeleti hatóság azt szükségesnek
ítéli. Valamennyi felügyeleti hatóság, beleértve az új fő BCR-felügyeleti hatóságot is, fenntartja a jogot
arra, hogy gyakorolja hatáskörét, köztük a kötelező erejű vállalati szabályokra vonatkozó vizsgálat
lefolytatásának jogát, beleértve a kötelező erejű vállalati szabályok végrehajtását is, vagy hogy külön
figyelmet fordítson a kötelező erejű vállalati szabályok bizonyos vonatkozásaira a társaságot érintő
szélesebb körű vizsgálat és adott esetben a jóváhagyás keretében.

 Az ICO előtt folyamatban lévő, a kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása iránti
kérelmek

Eljárási szempontból:

Azon vállalatcsoportokat/vállalkozáscsoportokat, amelyek esetében folyamatban van a kötelező erejű
vállalati szabályok ICO általi felülvizsgálata, arra kell ösztönözni, hogy hozzanak meg minden olyan
szervezeti intézkedést a Brexit átmeneti időszak lejártáig, amelyek alapján a WP263 rev. 01
munkadokumentumban megállapított feltételek szerint megállapítható az EGT területén működő új
fő BCR-felügyeleti hatóság. E csoportoknak fel kell venniük a kapcsolatot e felügyeleti hatósággal, hogy
átadhassanak minden olyan információt, amely annak igazolásához szükséges, hogy miért e felügyeleti
hatóság tekinthető az új fő BCR-felügyeleti hatóságnak.

Az új fő BCR-felügyeleti hatóság átveszi a kérelmet, és hivatalosan megindítja az Európai Adatvédelmi
Testület véleménye alapján lefolytatandó jóváhagyási eljárást.

Az átmeneti időszak alatt a vállalatcsoportok/vállalkozáscsoportok dönthetnek úgy, hogy az ICO általi
jóváhagyást követően átteszik a kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása iránti kérelmüket az új
fő BCR-felügyeleti hatósághoz. Ebben az esetben az EGT területén működő új fő BCR-felügyeleti

3 A 29. cikk szerinti munkacsoport munkadokumentuma a kötelező erejű vállalati szabályokba belefoglalandó
elemeket és elveket tartalmazó táblázat meghatározásáról, a legutóbb 2018. február 6-án felülvizsgált és
elfogadott WP 256 rev. 01 munkadokumentum - az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva.
4 A 29. cikk szerinti munkacsoport legutóbb 2018. február 6-án felülvizsgált és elfogadott munkadokumentuma
a kötelező erejű vállalati szabályok elemeit és elveit tartalmazó táblázat létrehozásáról, WP 257.rev.01.



hatóságnak, mint új illetékes felügyeleti hatóságnak az általános adatvédelmi rendelet 47. cikkének
(1) bekezdésével összhangban az átmeneti időszak lejártáig az Európai Adatvédelmi Testület
véleménye alapján meg kell hoznia az új jóváhagyó határozatot.

Tartalmi szempontból:

Bármely vállalatcsoportnak vagy vállalkozáscsoportnak, amelyek esetében az Európai Adatvédelmi
Testület véleménye alapján az átmeneti időszak lejártáig folyamatban van a kötelező erejű vállalati
szabályok ICO általi felülvizsgálata, biztosítaniuk kell, hogy a kötelező erejű vállalati szabályaik
hivatkozzanak az EGT jogi szabályozására, és tartalmazzák a (legkésőbb) az átmeneti időszak lejártával
hatályba lépő, kapcsolódó változásokra vonatkozó információkat. E folyamat során történő
támogatásuk céljából a módosítandó elemek ellenőrző listáját e tájékoztatás melléklete tartalmazza.

A fenti két esetben az EGT területén működő, új fő BCR-felügyeleti hatóságként megkeresett
felügyeleti hatóság az illetékes felügyeleti hatóságokkal együtt a WP263 munkadokumentumban
foglalt feltételeknek megfelelően eseti alapon mérlegeli, hogy a megfelelő fő BCR-hatóság-e, és ennek
megfelelően tájékoztatja a vállalatcsoportot.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

az elnök

(Andrea Jelinek)



Melléklet: Az adatkezelőkre és az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok azon elemeinek ellenőrzési listája, amelyeket
módosítani szükséges a fő BCR-felügyeleti hatóság személyében a Brexit miatt bekövetkező változás következtében

 A következő elemeket szükséges aktualizálni a fő BCR-felügyeleti hatóság személyében a Brexit miatt bekövetkező változás következtében. Az alábbi
táblázatban kiemelt elemek mellett az EGT jogalanyainak, az alkalmazandó EGT jognak a meghatározásait és más releváns meghatározásokat is
módosítani szükséges mind az adatkezelőkre vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályokban (a továbbiakban: BCR-C) mind az adatfeldolgozókra
vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályokban (a továbbiakban: BCR-P).

 A BCR-P különös esetében a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás újraszövegezésének szükségességére is figyelemmel kell lenni, amikor az
adatkezelő az Egyesült Királyságban található. Emellett a BCR-P azon eseteiben, amikor az adatkezelővel szerződést kötő csoporttag székhelye az
Egyesült Királyságban található, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást újra alá kell írnia egy, az EGT területén székhellyel rendelkező
csoporttagnak.

A fő BCR-felügyelő hatóság
személyében bekövetkező

változás kritériumai5
A BCR-ben

A kérelemhez
rendszeresített

formanyomtatvány
on

Referenciaszöveg
ek

Megjegyzések

Hivatkozások
a

kérelemre/BC
R-re

1. KÖTELEZŐ JELLEG
1.2 Magyarázat azzal
kapcsolatban, hogy a
szabályok miként kötelező
erejűek a
vállalatcsoport/vállalkozáscso

IGEN

A kötelező erejű
vállalati
szabályokban és
az ahhoz
kapcsolódó

IGEN

A WP2646 vagy a
WP2657 4. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikk
(1) bekezdésének
a) pontja és 47.
cikk (2)

 A vállalatcsoport/vállalkozáscsoport
kötelezettsége arra vonatkozóan,
hogy rendezzék belső ügyeiket
annak biztosítása érdekében, hogy a
kötelező erejű vállalati szabályok
kötelező erejűek legyenek az EGT
területén, pl.: szükség esetén ki kell

5 E kritériumok (az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyott) WP256 rev. 01 és WP257 rev. 01 munkadokumentumban szereplő azon kritériumok, amelyeket az Európai
Adatvédelmi Testület olyannak ítél, hogy azokat a Brexit befolyásolja.
6 A 29. cikk szerinti munkacsoport ajánlása a személyes adatok továbbításáról szóló, az adatkezelőkre vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása iránti
kérelemhez rendszeresített formanyomtatványról,  a 2018. április 11-én elfogadott WP264 ajánlás - az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva.
7 A 29. cikk szerinti munkacsoport ajánlása a személyes adatok továbbításáról szóló, az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok jóváhagyása iránti
kérelemhez rendszeresített formanyomtatványról, a 2018. április 11-én elfogadott WP265 ajánlás - az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva.
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on

Referenciaszöveg
ek

Megjegyzések

Hivatkozások
a

kérelemre/BC
R-re

port BCR tagjai és
alkalmazottaik számára

dokumentumokb
an, különös
tekintettel a
jogilag kötelező
erejű választott
intézkedésekre

bekezdésének c)
pontja

cserélni a korábbi „(egyesült
királyságbeli) BCR kérelmezőre”
való hivatkozást az új „(EGT
területén belüli) BCR kérelmezőre”
való hivatkozásra.

 Ha a kötelező erőt egyoldalú
nyilatkozat biztosítja, annak
értékelése lenne szükséges, hogy a
vállalatcsoportban/vállalkozáscsopo
rtban részt vevő, egyoldalú
nyilatkozatot tevő tag (a
továbbiakban: BCR tag) székhelye
olyan tagállamban található-e,
amely e jogi eszközt elismeri.

 A kötelező erejű vállalati szabályok
kötelező erejűvé tételéhez használt
jogi eszközben ki kell cserélni a
jogilag kötelező erejű eszközre
alkalmazandó „(egyesült
királyságbeli) szerződéses jogra”
történő hivatkozást az EGT
területén alkalmazandó, új
szerződéses jogra való
hivatkozással.

 A vállalatcsoport/vállalkozáscsoport
arra való felhívása, hogy
módosítsa/aktualizálja a kötelező
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erejű vállalati szabályokhoz
kapcsolódó valamennyi
dokumentumot, különös tekintettel
a jogilag kötelező erejű választott
intézkedésekre (például IGA).

A VÁLLALATON KÍVÜL
1.3  Kedvezményezett
harmadik személy jogainak
bevezetése az érintettek
számára,beleértve az
illetékes felügyeleti hatóság
vagy a bíróság előtti
panasztétel lehetőségét.

IGEN IGEN

A WP264 és a
WP265 4. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikk
(1) bekezdésének
b) pontja, 47. cikk
(2) bekezdésének
c) pontja és 47.
cikk (2)
bekezdésének e)
pontja

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy a
hivatkozott illetékes felügyeleti
hatóság székhelye az EGT területén
található a WP256 rev. 018 és
WP257 rev. 019

munkadokumentummal
összhangban.

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy az
EGT -n belüli bíróságra hivatkoznak
a WP256 rev. 01 és WP257 rev. 01
munkadokumentummal
összhangban, beleértve az
adatfeldolgozóval szemben
közvetlenül érvényesíthető jogokat
és az adatfeldolgozóval szemben
akkor érvényesíthető jogokat, ha az

8 A 29. cikk szerinti munkacsoport munkadokumentuma a kötelező erejű vállalati szabályokba belefoglalandó elemeket és elveket tartalmazó táblázat meghatározásáról, a
legutóbb 2018. február 6-án felülvizsgált és elfogadott WP 256 rev. 01 munkadokumentum - az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva.
9 A 29. cikk szerinti munkacsoport munkadokumentuma az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályok elemeit és elveit tartalmazó táblázat létrehozásáról,
a legutóbb 2018. február 6-án felülvizsgált és elfogadott WP 257 rev. 01 munkadokumentum - az Európai Adatvédelmi Testület által jóváhagyva.
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érintett nem tud keresetet indítani
az adatkezelővel szemben.

1.4 Felelősség az adatkezelő
felé

IGEN (csak a BCR-
P-re
alkalmazható)

IGEN (csak a BCR-P-
re alkalmazható)

A WP265
4. szakasza

A WP257 rev. 01
munkadokument
um 1.4. szakasza

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy a
BCR-P-nek az adatkezelővel
szemben történő kötelező jellegűvé
tétele érdekében alkalmazott
szolgáltatási megállapodást aláírta
az EGT területén működő BCR tag a
vállalatcsoport/vállalkozáscsoport
oldalán adatfeldolgozóként eljárva.

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy az
adatkezelő jogosult arra, hogy a
BCR-P-t legalább az EGT területén
működő egyik BCR taggal szemben
(pl. olyan BCR taggal szemben,
amely átruházott adatvédelmi
felelősséggel rendelkezik az EGT
területén, vagy amely az EGT
területén működő adatátadó)
érvényesíthesse.

1.5 . Az uniós székhely, az
átruházott adatvédelmi
felelősséggel rendelkező
uniós tag vagy az adatátadó
kötelezettséget vállal a
kártérítés fizetésére és a
kötelező erejű vállalati

IGEN IGEN

A WP264 1. 3. és 4.
szakaszai és a
WP265

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
f) pontja

 Ha az átruházott felelősséggel
rendelkező BCR-tag székhelye az
Egyesült Királyságban található, a
kötelező erejű vállalati szabályoknak
az EGT területén kívül székhellyel
rendelkező egyéb BCR-tagok általi
megsértése esetén felelősséget
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szabályok megsértése esetén
történő jogorvoslatra

vállaló új jogalany székhelyének az
EGT területén kell lennie.

 Ezenkívül emlékeztetőül: ahol a
kötelező erejű vállalati szabályok
előírják, hogy minden, az EGT
területéről adatot átadó BCR-tag a
kötelező erejű vállalati szabályok
alapján felel a kötelező erejű
vállalati szabályoknak az adatátvevő
általi megsértéséért, az Egyesült
Királyságban székhellyel rendelkező
BCR-tagot adatátvevőnek és nem
adatátadónak kell tekinteni.

1.6.  A vállalat elegendő
eszközzel rendelkezik

NEM IGEN

A WP264 és a
WP265 4. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
f) pontja

 Nyilatkozat kell arról, hogy az EGT
területén felelősséget vállaló új
jogalany rendelkezik-e elegendő
pénzügyi eszközzel (vagy
biztosítással) a károk fedezésére.

2. EREDMÉNYESSÉG
2.  Panaszkezelési eljárás
megléte a kötelező erejű
vállalati szabályok
vonatkozásában

IGEN IGEN
A WP264 és a
WP265 5. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
i) pontja és 12.
cikkének (3)
bekezdése

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy az
illetékes felügyeleti hatóságra
történő hivatkozás az EGT területén
működő felügyeleti hatóságra
vonatkozik (az érintettnek az
általános adatvédelmi rendelet 77.
cikke alapján történő választása



A fő BCR-felügyelő hatóság
személyében bekövetkező

változás kritériumai5
A BCR-ben

A kérelemhez
rendszeresített

formanyomtatvány
on

Referenciaszöveg
ek

Megjegyzések

Hivatkozások
a

kérelemre/BC
R-re

szerint a szokásos tartózkodási
helye, a munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti
EGT államban működő felügyeleti
hatóság).

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy az
„illetékes bíróságokra” vagy
„nemzeti igazságszolgáltatásra”
történő hivatkozás az EGT területén
székhellyel rendelkező bíróságokra
vonatkozik (az érintettnek az
általános adatvédelmi rendelet 79.
cikke alapján történő választása
szerint az EGT azon államának
területén található bíróság, ahol az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye, illetve az
érintett szokásos tartózkodási helye
található).

2.3.  A kötelező erejű vállalati
szabályokra kiterjedő
auditprogram megléte

IGEN IGEN

A WP264 és a
WP265 5. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
j) pontja, 47.
cikke (2)
bekezdésének l)
pontja és 38.

Meg kell bizonyosodni arról, hogy
azok a felügyeleti hatóságok,
amelyek
felhatalmazást/hatáskört kaptak
a kötelező erejű vállalati
szabályok adatvédelmi
auditprogramjának elvégzéséhez,



A fő BCR-felügyelő hatóság
személyében bekövetkező

változás kritériumai5
A BCR-ben

A kérelemhez
rendszeresített

formanyomtatvány
on

Referenciaszöveg
ek

Megjegyzések

Hivatkozások
a

kérelemre/BC
R-re

cikkének (3)
bekezdése

az EGT területén rendelkeznek
székhellyel.

 Ki kell cserélni a korábbi (egyesült
királyságbeli) fő BCR-felügyeleti
hatóságra való hivatkozást az új
hivatkozással.

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG
3.1. A felügyeleti
hatóságokkal való
együttműködés
kötelezettsége

IGEN IGEN

A WP264 és a
WP265 6. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
l. pontja

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy a
felügyeleti hatóságokkal való
együttműködés kötelezettsége az
EGT területén székhellyel
rendelkező felügyeleti hatóságokra
vonatkozik.

3.2 Az adatkezelővel való
együttműködési
kötelezettség

IGEN (csak a BCR-
P-re
alkalmazható)

IGEN (csak a BCR-P-
re alkalmazható)

A WP265
7. szakasza

A WP257 rev. 01
3.2. szakasza

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy a
felügyeleti hatóságokkal való
együttműködés kötelezettsége az
EGT területén székhellyel
rendelkező felügyeleti hatóságokra
vonatkozik.

4. AZ ADATKEZELÉS ÉS AZ ADATÁRAMLÁS LEÍRÁSA
4.1.  A kötelező erejű vállalati
szabályok tárgyi hatályának
leírása (a továbbított adatok
jellege, az érintettek típusa,
országok)

IGEN IGEN

A WP264 2., 3. és
7. szakasza,

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
b) pontja

 Törölni kell az Egyesült Királyságot
az „EGT tagállamok listájáról”.

 Hozzá kell adni az Egyesült
Királyságot azon harmadik országok
listájához, amelyekbe a személyes



A fő BCR-felügyelő hatóság
személyében bekövetkező

változás kritériumai5
A BCR-ben
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rendszeresített
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on
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ek

Megjegyzések

Hivatkozások
a

kérelemre/BC
R-re

valamint a WP265
2., 3. és 8. szakasza

adatokat továbbítják (adott
esetben), és törölni kell az Egyesült
Királyság jogalanyait az adatátadók
listájáról.

4.2.  A kötelező erejű vállalati
szabályok földrajzi hatályának
meghatározása

IGEN IGEN

A WP264 2. és 7.
szakasza és a
WP265 2. és 8.
szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
a) pontja

 Hozzá kell adni az Egyesült
Királyságot a harmadik országok
listájához, és törölni az Egyesült
Királyság jogalanyait az adatátadók
listájáról.

5.  A VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSÉRE ÉS RÖGZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ
MECHANIZMUSOK
5.1. A kötelező erejű vállalati
szabályok aktualizálásának
eljárása

IGEN IGEN

A WP264 és a
WP265 8. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
k) pontja

 A korábbi (egyesült királyságbeli) fő
BCR-felügyelő hatóságra való
hivatkozást az EGT területén
működő új hatóságra való
hivatkozással kell helyettesíteni.

6. ADATVÉDELMI BIZTOSÍTÉKOK
6.1.2.  Elszámoltathatóság és
egyéb eszközök.

IGEN IGEN

A WP264 ésa
WP265
10. szakasza

Az általános
adatvédelmi
rendelet 47. cikke
(2) bekezdésének
d) pontja és 30.
cikke

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy a
felügyelő hatóságra való
hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy
azok az EGT területén működő
felügyeleti hatóságra utalnak.



A fő BCR-felügyelő hatóság
személyében bekövetkező
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6.3. Az átláthatóság
szükségessége abban az
esetben, ha a nemzeti
jogszabályok miatt a csoport
nem tud megfelelni a
kötelező erejű vállalati
szabályoknak.

IGEN NEM Az általános
adatvédelmi
rendelet 47 cikke
(2) bekezdésének
m) pontja

 Meg kell bizonyosodni arról, hogy a
jelentéstételi kötelezettséget az
EGT területén működő felügyeleti
hatóságok irányába teljesítik.


