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Agenda
Ø Rä8slig bakgrund och EU-domstolens slutsatser
Ø Vad innebär domen i prakBken?
Ø Vad kommer a8 ske härnäst?
Ø Frågor
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Rättslig bakgrund och
EU-domstolens slutsatser
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Överföring av personuppgifter till tredje länder
Ø Personuppgi+er blir /llgängliga för någon i e5 land utanför EU/EES

• Striktare regler än när behandling av personuppgiIer enbart görs inom EU/EES där
medlemsländerna har ansluBt sig Bll GDPR
• Såväl server i tredje land som extern access från tredje land

Ø Principiellt förbud för överföringar /ll tredje land (ar/kel 44)
• När får en överföring ske?
‒ JurisdikBonen där mo8agaren är belägen anses ge en adekvat skyddsnivå (arBkel 45)
‒ Exporterande organisaBon säkerställer a8 överförda personuppgiIer omfa8as av
lämpligt instrument för överföringen (arBkel 46)

‒ U8ryckligt undantag är Bllämpligt (arBkel 49)

.
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Överföring av personuppgifter till tredje länder (USA)
Ø I huvudsak två möjligheter:

• EU-US Privacy Shield (numera
ogil/gförklarad)
‒ Mekanism för självcer/ﬁering i USA
‒ Möjliggjorde för
personuppgi+sansvariga i EU a5
överföra personuppgi+er /ll
mo5agare som hade anslu/t sig /ll
Privacy Shield
• EU-kommissionens
standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgi+er /ll länder utanför EU
• Bindande företagsbestämmelser
• Även vissa y8erligare undantag, såsom
samtycke
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Schrems II-målet
Ø Facebook Irlands möjlighet a8 överföra
personuppgiIer Bll amerikanska
Facebook Inc.
Ø Frågor i EU-domstolen:
• Är det lagligt a8 överföra
personuppgiIer Bll tredje
länder med stöd av EU-US
Privacy Shield, och
• EU-kommissionens
standardavtalsklausuler?
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EU-domstolens
slutsatser
Ø Privacy Shield ogilBgförklaras
Ø EU-kommissionens
standardavtalsklausuler är fortsa8 gilBga
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EU-domstolens slutsatser
Ø Ogil/gförklaring av Privacy Shield
• Det är inte längre Bllåtet för
personuppgiIsansvariga i EU a8 överföra
personuppgiIer Bll USA med stöd av
Privacy Shield.
• Amerikanska myndigheter har för generella
möjligheter a8 få åtkomst Bll
personuppgiIer mot bakgrund av generellt
ucormade intressen som ”naBonell
säkerhet, allmänintresset och
rä8seIerlevnaden”.
• Privacy Shield erbjuder inte e8 Bllräckligt
skydd för enskildas räegheter.

8

EU-domstolens slutsatser
Ø EU-kommissionens standardavtalsklausuler är fortsa5 gil/ga
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•

Exportören måste säkerställa ”väsentligt likvärdigt skydd” som i EU

•

Kan användas som grund vid tredjelandsöverföringar, men y8erligare skyddsåtgärder för a8 säkerställa
skyddsnivån kan behöva vidtas (punkt 133)
‒ ”Y8erligare skyddsåtgärder” deﬁnieras inte närmare
‒ Kryptering? Endast vissa typer av uppgiIer? Vissa mo8agare?

•

Importören skyldig a8 informera exportören om klausulerna inte kan följas

•

Innebär inte a8 alla tredjelandsöverföringar med stöd av klausulerna är lagliga
‒ Bindande mellan den aktör som överför personuppgiIerna Bll tredje land och den aktör som mo8ar dem
– inte myndigheterna i det land där mo8agaren beﬁnner sig
‒ Krav på bedömning av om rä8ssystemet i mo8agarlandet ger e8 Bllräckligt starkt skydd för de
registrerades personuppgiIer

•

Dataskyddsmyndigheterna är skyldiga a8 stoppa överföringar som inte ger likvärdigt skydd

Praktiska konsekvenser

10

Krav på personuppgiftsansvariga
Ø Ansvar för a5 behandlingen och
överföringen av personuppgi+erna är laglig
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•

Innan varje överföring av personuppgiIer Bll
tredje land måste den
personuppgiIsansvarige visa a8 den har
bedömt om mo8agarlandets rä8ssystem
erbjuder e8 Bllräckligt starkt skydd

•

Om det mo8agande företaget informerar a8
den, på grund av naBonella bestämmelser,
inte uppfyller de krav som ställs enligt
standardavtalsklausulerna måste
personuppgiIsansvarig
‒ avsluta överföringen och/eller
kontraktet
‒ informera behörig Bllsynsmyndighet

Lagligheten av överföringar till USA
Ø Är överföringar av personuppgi+er /ll USA med stöd av standardavtalsklausuler
lagliga?
•
•

EU-domstolen u8alar sig inte direkt i frågan
EU-domstolen ogilBgförklarade dock Privacy Shield på grund av a8 det amerikanska
rä8ssystemet gav e8 oBllräckligt skydd
‒ Utgångspunkt: användningen av standardavtalsklausuler för överföringar Bll USA
kommer a8 anses vara olagliga

Ø Domen påverkar i princip all användning av moln- och IT-tjänster som innefa5ar
överföringar av personuppgi+er /ll USA
•
•

Behov av riktlinjer från dataskyddsmyndigheter
EU och USA kommer sannolikt a8 göra kraIiga ansträngningar för a8 hi8a alternaBva
lösningar

Ø Överföringar /ll USA kan forRarande göras med stöd av ar/kel 49 GDPR
•
•
•
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T.ex. om den registrerade u8ryckligen har samtyckt Bll överföringen eIer a8 ha blivit
informerad om eventuella risker,
överföringen är nödvändig för a8 fullgöra e8 avtal eller
överföringen är nödvändig för a8 fastställa, göra gällande eller försvara rä8sligt anspråk

Alternativ grund: bindande företagsbestämmelser
Ø Schrems II-målet påverkar inte denna möjlighet som det ser ut nu
Ø Regler som en företagskoncern med bolag i ﬂera länder kan ta fram för a5
reglera sin behandling av personuppgi+er
•

T.ex. avseende registrerades räegheter och processen för hantering av klagomål
samt hur koncernen följer grundläggande principer som ändamålsbegränsning och
uppgiIsminimering

Ø E5 tredjelands lag kan påverka skyddet som /llhandahålls genom
överföringsverktyget
•

Den som vill överföra personuppgiIer Bll tredje land ska göra bedömningen av om
Bllräckliga skyddsåtgärder vidtagits där

Ø Måste godkännas av Datainspek/onen eller annan /llsynsmyndighet i EU
•
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Bedömningen görs inte av lagsBIningen i alla mo8agarländer
‒ Den som få8 sina bindande företagsbestämmelser godkända måste bedöma
om de garanBer och skydd som ges i bestämmelserna i prakBken upprä8hålls
‒ Y8erligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas
‒ Om inte lämpliga skyddsåtgärder kan säkerställas måste överföringen avbrytas

Vad bör man fundera på?
Ø Vilka ﬂöden av personuppgi+er ﬁnns i organisa/onen?
•
T ex behandlingsregistret (vilka länder, vilka uppgiIer, vilka grunder etc)
•
Stoppa överföring baserat på Privacy Shield
Ø I vilka fall kan personuppgi+er komma a5 överföras /ll tredje land?
• Undersök nogsamt såväl leverantörer som underleverantörer.
• Kan standardavtalsklausulerna Bllämpas? Undersök ”y8erligare skyddsåtgärder”
• Undersök möjligheten a8 Bllämpa även undantagen i arBkel 49 (samtycke, avtal etc)
• Glöm inte andra perspekBv; eBk, kundinställning, allmänt riskperspekBv etc
Ø Om uppgi+er överförs /ll tredje land
• Hur ser skyddet ut i det mo8agande landet?
• Finns det stöd för överföringen?
• Framgår det av era avtal med personuppgiIsbiträden a8 personuppgiIer överförs Bll tredje land?
• Överför era underleverantörer personuppgiIer Bll tredje land?
• Vilka säkerhetsåtgärder säkerställer överföringen?
• Se över beslutsprocesserna för verksamhet som innebär överföring Bll tredje land
• Följ rä8sutvecklingen och u8alanden från dataskyddsmyndigheterna
• Brexit!
• Övriga krav i GDPR måste vara uppfyllda för a5 överföringen ska vara laglig.
• Notera t.ex. krav på informaBon Bll den registrerade om överföringen.
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Vad kommer att ske
härnäst?
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Spaningar framåt
Ø Svenska företag och myndigheter behöver vidta åtgärder i avvaktan på poli/ska beslut
•
•
•
•
•

Kartlägg och upprä8a handlingsplan
Riskbedömning och idenBﬁering av rä8sligt stöd
Dataklassiﬁcering och dataminimering, skyddsåtgärder, beslutsprocesser
Håll en dialog och arbeta fram alternaBva lösningar med era leverantörer
Gäller även personuppgiIsbiträden som använder amerikanska leverantörer som underbiträden

Ø Tveksamt a5 Datainspek/onen i när/d kommer a5 uRärda förbud och/eller sank/onsavgi+er mot
företag som överför personuppgi+er /ll USA
•

Dock erbjuds företag ingen u8rycklig övergångsperiod

Ø Poli/ska åtgärder kommer a5 behöva vidtas för en långsik/g lösning
Ø Arbete pågår!
•
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Håll utkik; EDPB, lokala dataskyddsmyndigheter etc.

Frågor?
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