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Om dataskyddsnätverket

4 ggr/år

Ändamål: Sprida information (art. 39 GDPR) och dela kunskap om dataskydd

Öppet för alla som ingår i organisation som utnämnt DSO genom KFH

Rekommendation till kommuner 2019 – att delta med minst en (1) resurs per nämnd



Utökat nätverk

- DSO:s kontaktpersoner,
- HR-chefer,
- HR-personal i övrigt



Agenda dagens nätverk

- Bakgrund

- Lagligt stöd för tredjelandsöverföringar

- Schrems II-domens innebörd

- Alternativa lösningar/DSO:s rekommendation

(Kallade: Nätverkets medlemmar och ansvariga företrädare för PUA) 



Förutsättningar
Deltagare har inför nätverket tagit del av:



Bakgrund



Regelverket i EU

• Dataskyddsdirektivet 95/46/EG 

• Personuppgiftslag 1998:204 (PUL)



Ordbok
Tredje land Land utanför EU/EES
Adekvat skyddsnivå ”Tillräckligt högt skydd” av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsbestämmelser



Regelverk

• Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”)



Exempel tredjelandsöverföring





Regelverket i USA

• Foreign Intelligence Surveillance Act, 1978 (FISA)

• FISA section 702, 2008

[Section 702] …permits the government to conduct targeted 
surveillance of foreign persons located outside the United States, with 
the compelled assistance of electronic communication service 
providers, to acquire foreign intelligence information. 
Office of the Director of National Intelligence (ODNI)

Snowden 2013



• CLOUD act, 2018

…an electronic communication service (ECS) or remote computing service (RCS) provider must 
comply with existing requirements to preserve, backup, or disclose the contents of an 
electronic communication or noncontent records or information pertaining to a customer or 
subscriber, regardless of whether the communication or record is located within or outside the 
United States.
Summary H.R.4943, 115th Congress 2017-2018

om CLOUD Act

Se handlingarna från:

Regelverket i USA



Regelverk..?



Regelverket i Sverige

• Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 (OSL)

Personuppgifter är (ofta) inte sekretessbelagda 
MEN omfattas av hanteringskrav och säkerhetskrav
enligt dataskyddsbestämmelserna.

Om en personuppgift avslöjar något som är 
sekretessbelagt (såsom sjukdom enligt 21:1 OSL) så 
omfattas givetvis den personuppgiften av sekretess 
(enligt OSL).



Regelverket i Sverige

• Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 (OSL) Lagra/hantera 
sekretessbelagd 

information i 
molntjänst 

= 
RÖJANDE av 

sekretess enligt OSL?

Se eSam:s rättsliga 
uttalande VER 2015-190



Ordbok
Tredje land Land utanför EU/EES
Adekvat skyddsnivå ”Tillräckligt högt skydd” av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsbestämmelser
Molntjänst IT-tjänst som tillhandahålls över Internet



Kort sagt…

Osäkert rättsläge råder ifråga om 
tredjelandsöverföringar, 

inte minst i molntjänster, 

både vad avser jurisdiktion och sekretess.



Hur har andra agerat?

- Kammarkollegiet (statens inköpscentral)

- Regeringen

- Försäkringskassan

- SKR



Statens inköpscentral
- Har analyserat förutsättningar till ramavtal för molntjänst i offentlig sektor med 

ambitionen att föra in en korrekt kravställning redan från start.

- I förstudierapporten ”Webbaserat kontorsstöd” anslöt sig inköpscentralen till eSams
juridiska bedömningar i det rättsliga uttalandet om röjande av sekretess i molntjänster.

- Slutsatsen var att det visserligen skulle vara möjligt att upphandla ett ramavtal 
avseende webbaserat kontorsstöd (såsom Office 365) som både är funktionellt, tekniskt 
och rättsligt godtagbart, där hänsyn tas till alla de juridiska förutsättningar som är 
speciella för offentlig sektor. 

- Dock konstaterades vid rapportens publicering (februari 2019) att det inte fanns någon 
molntjänst på marknaden som skulle uppfylla samtliga relevanta krav. 



Regeringen



Försäkringskassan

2019-11-18



Försäkringskassan



Försäkringskassan



SKR





https://dpforum.se/schrems-ii-till-avgorande/



Kort historik till Schrems II-domen

Runt millennieskiftet antog EU och US Department of Commerce 
Safe Harbour- principerna - ett regelverk för överföringar av personuppgifter mellan EU och USA.

Safe Harbour ansågs, då det antogs, nå upp till adekvat skyddsnivå och byggde på frivillig 
självcertifiering som amerikanska företag kunde ”signa upp sig” på.

Max Schrems ifrågasatte 2013 giltigheten av Safe Harbour som stöd för överföring av hans 
personuppgifter från Facebooks databaser på Irland till Facebooks databaser i USA.

EU-domstolen ogiltigförklarade 2015 Safe Harbour-principerna i ”Schrems I-målet”.



Fråga om regelverk för att fylla ut gapet mellan EU:s och annat lands lag, i syfte att 
tillförsäkra de rättigheter som framgår av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
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