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Az Európai Bizottság 2021. június 4-én elfogadta a harmadik országok 

részére történő személyesadat-továbbításra vonatkozó általános 

adatvédelmi kikötéseket („SCC-k”) az Európai Adatvédelmi Testület és az 

Európai Adatvédelmi Biztos a témában kiadott véleménye alapján.

Átállási időszak

Új SCC-k elfogadása
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Újdonságok 

A felülvizsgált SCC-k célja a harmadik országokba történő adattovábbítások 

jogszerűségének biztosítása. 

Az SCC-k felülvizsgálata az Európai Unió Bíróságának tavaly júliusában 

meghozott ún. Schrems II. döntése következtében vált szükségessé.

Azon adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak, amelyek továbbítanak adatot 

az EU-n, illetve az EGT-n kívülre, 18 hónapjuk áll rendelkezésre az új SCC-k 

megkötésére, ideértve a megfelelő biztonsági intézkedésekre vonatkozó 

dokumentációk elkészítését is.
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A modulok által így az alábbi adattovábbítási szcenáriók fedhetők le:

1. Adatkezelő-adatkezelő                2. Adatkezelő-adatfeldolgozó

3. Adatfeldolgozó-adatfeldolgozó    4. Adatfeldolgozó-adatkezelő

A korábbi SCC-k kizárólag az adatkezelők és az adatfeldolgozók 

közötti adattovábbításokra vonatkoztak. 
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Új SCC-k elfogadása Moduláris megközelítés, amely nagyobb rugalmasságot biztosít 

az egyes adattovábbítási szcenárióknak:

A felülvizsgált SCC-k azonban már moduláris felépítést alkalmaznak, 

így azok többfajta szerződésre is vonatkozhatnak, többek között 

akár alvállalkozókkal fennálló viszonyokat is lefedhetnek.
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GDPR-nak való nagyobb fokú megfeleltetés: az SCC-k nyelvezete 

már nagyobb mértékben megfelel a GDPR rendelkezéseinek.

Harmadik személy kedvezményezettre vonatkozó biztosítékok: 

harmadik személyeket védő mechanizmusok kerültek 

bevezetésre meghatározott SCC rendelkezésekbe (pl. fogyasztók 

tekintetében).

Adatfeldolgozási szerződések helyettesíthetősége: az új SCC-k 

már megfelelnek a GDPR által az adatfeldolgozási szerződések 

tekintetében előírt követelményeknek. Tehát amennyiben SCC-k 

kerülnek megkötésre, külön adatfeldolgozási szerződés kötése 

nem szükséges, kivéve a 4. sz. modul esetét.
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Annak vizsgálata, hogy a harmadik országban az adatátvevő 

által végzett személyesadat-kezelésre alkalmazandó 

jogszabályok és gyakorlatok akadályozzák-e az adatátvevőt 

abban, hogy teljesítse az SCC szerinti kötelezettségeit.

Hatóság részére történő adattovábbításra vonatkozó 

részletes szabályok bevezetése.

Speciális biztonsági intézkedések, amelyek lényegesen 

részletesebb kötelezettségeket rónak a részt vevő felekre:

A fentiek szerint elvégzett értékelés kötelező dokumentálása. 
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SCC-k elsőbbsége: amennyiben eltérés található az SCC-k 

és az egyéb szerződéses feltételek között, az SCC-k 

rendelkezései az irányadók.

A felelősség szintén moduláris módon kerül rendezésre az új 

SCC-kben. Az SCC-k elsőbbségére vonatkozó rendelkezések 

és a felelősségi szabályok együttes értelmezése alapján, a 

szerződő felek felelőssége kiterjed minden olyan kárra, 

amelyet a feltételek megsértésével okoz az érintett fél, abban 

az esetben is, ha például a szerződő fél ÁSZF-e másként 

rendelkezik.
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A „régi” SCC-k 2021. szeptember 27-ig továbbra is alkalmazhatók, így 

meg is köthetők, ezt követően azonban már csak a felülvizsgált SCC-k 

szolgálhatnak az adattovábbítás alapjául.

A 2021. szeptember 27-ig megkötött SCC-k tekintetében pedig a 

módosítást 2022. december 27-ig kell elvégezni, amennyiben a 

szerződés tárgyát képező adatkezelési műveletek változatlanok 

maradnak, és biztosított, hogy a személyes adatok továbbítására 

megfelelő garanciák vonatkoznak.
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Ha még nincs SCC: 

Ha már van, vagy 2021. szeptember 

27-ig megkötésre kerül az SCC:
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Fontos, hogy az érintett adatkezelők, illetve adatfeldolgozók számára nem lesz elegendő 

csupán az új SCC-k megkötése, ahhoz hogy az valóban az adattovábbítás jogszerű alapjául 

szolgálhasson, az adatok védelme érdekében szükséges biztonsági intézkedések megtétele, 

illetve annak megfelelő módon történő dokumentálása is szükséges lesz.

Az érintett adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak elsőként azt 

szükséges felmérniük, hogy mely adatok tekintetében történik 

adattovábbítás harmadik országokba a „régi” SCC-k alapján.
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A felülvizsgált SCC-k egyes moduljait alapul véve a 

használandó mintaszerződések elkészítése szükséges, 

amelyek a mindennapi adattovábbítások alapját képezhetik.
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