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2016. augusztus 1. napjától ismét lehet jelentkezni az EU és az USA közötti 
személyes adatok továbbítását szabályozó keretrendszerbe. A korábbi Safe 
Harbor elnevezés helyett az új rendszer a Privacy Shield, vagyis adatvédelmi 
pajzs nevet viseli. A rendszer azon amerikai vállalatok számára lehet fontos, 
amelyeknek EU-s leányvállalatai vannak és adatközpontjaik az USA-ban 
találhatóak. Az amerikai anyavállalatok a www.privacyshield.gov oldalon 
tudnak az új rendszerbe jelentkezni.

A korábbi keretrendszert, a Safe Harbort, azaz első 
adatvédelmi megállapodást a 2000/520/EK Bizottsági 
határozatban fogadták el. A keretrendszer létrehozására 
azért volt szükség, mert az uniós adatvédelmi szabályok 
szerint az uniós polgárok személyes adatait csak akkor 
lehet harmadik országba továbbítani, amennyiben az 
adott harmadik ország szabályozása megfelelő szintű 
védelmet biztosít. Tekintve, hogy az USA jogrendszere 
történelmi okokból nem garantál  megfelelő szintű 
védelmet, szükséges volt egy olyan rendszert létrehozni, 
amelyben az amerikai vállalatok bizonyos többlet-
vállalásokat tettek. A rendszer több mint egy évtizedig 
döcögősen, kritikák kereszttüzében működött, mikor is 
tavaly októberben az Európai Unió Bírósága  az Európai 
Bizottság a korábbi határozatot érvénytelenítette. Tette 
ezt azért, mert az túl tág, túl átfogó és nem megfelelő 
garanciák mentén történő adattovábbítást tett lehetővé.

Tavaly októbertől tehát nem lehetett jogszerűen 
személyes adatokat továbbítani az Egyesült Államokba, 
leszámítva az alábbi technikákat: modellszerződések, 
kötelező szervezeti szabályozás (és adatáthelyezés 
az EU-ba). A bizonytalan helyzetet megszüntetve 
végül 2016 júliusában megszületett az új EU-USA 
megállapodás. Az új rendszer legfontosabb elemei:

 – Éves közös felülvizsgálati mechanizmus 
és szigorúbb szabályok 
A rendszer újdonsága, hogy a Bizottság és az 
Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma 
évente közös vizsgálat keretében nyomon követi 
az adatvédelmi pajzs működését, és az USA által 
tett vállalások betartását. A nagyobb átláthatóság 
érdekében a Kereskedelmi Minisztérium évente 
felülvizsgálja a rendszerben részt vevő vállalatokat, 
és ellenőrzi, hogy mennyiben tesznek eleget a vállalt 

kötelezettségnek. Amennyiben egy vállalat nem 
felel meg az előírásoknak, szankciót szabhatnak ki 
rá, és akár el is távolíthatják a rendszerből.

 – Kormányzati hozzáférésre vonatkozó biztosítékok 
Az új rendszer jelentős eredményének tekinti 
a Bizottság, hogy először sikerült elérni, hogy 
az Egyesült Államok jogilag kötelező erejű 
dokumentumban vállalta, hogy az amerikai 
hatóságok adathozzáférése tekintetében egyértelmű 
korlátozásokat, biztosítékokat, és felügyeleti 
mechanizmusokat fognak alkalmazni, továbbá, 
hogy tartózkodni fognak a célzott vagy tömeges 
megfigyelésektől. Az amerikai külügyminisztériumon 
belül kialakított ombudsmani mechanizmus keretében 
kezelik és vizsgálják a benyújtott panaszokat.

 – Új jogorvoslati lehetőségek A rendszer keretein 
belül számos elérhető és megfizethető jogorvoslati 
lehetőség elérhető azoknak az egyéneknek, akik 
úgy érzik, hogy az adattovábbítás következtében 
csorbultak a jogai. Első lépésként az érintett 
közvetlenül a vállalattal rendezheti panaszát, 
valamint ingyenes alternatív vitarendezési 
mechanizmust is biztosítanak. A panaszos 
akár saját nemzeti adatvédelmi hatóságához 
is fordulhat, amely az amerikai társszervvel 
vizsgálja ki az esetet. Végső esetben pedig 
választottbírósági út is igénybe vehető.

Összegezve az új rendszert elmondható, hogy a 
bizakodóak lehetünk abban a tekintetben, hogy az 
betölti kívánt szerepét és egyidejűleg orvosolja a 
korábbi rendszer hiányosságait is, így különösen a 
felülvizsgálati mechanizmus, és a kikényszeríthetőség 
hiányát, valamint egyértelműbb jogi helyzetet teremt.
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