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Tredjelandsöverföringar







1. Lämplig skyddsåtgärd?

2. Lagstadgade rättigheter?

3. Effektiva rättsmedel?

Vad är lämpligt?





Gäller enbart mellan 
myndigheter/

offentliga organ, t.ex. 
mellan domstolar i 

två länder.



S

”Binding corporate rules” BCR

Regleras närmre i 
artikel 47!



S

”Standard Contractual Clauses” SCC

Giltigheten prövades 
i Schrems II



S



S







BCR



Cloud Act





Samtycke



Avtal #1

T.ex. när ett 
bostadsbolag ska avtala 

om en lägenhet med 
Carl, som idag är 

medborgare i och bor i 
ett tredje land.



Avtal #2

T.ex. när ett 
bostadsbolag ska avtala 
med en borgensman för 

Carls räkning, och 
borgensmannens säte 

finns i tredje land.



Allmänintresse

Kan eventuellt tillämpas om 
en svensk person, bosatt i 

tredje land, begär ut 
handlingar som innehåller 

personuppgifter, och 
kommunen bedömer att 

handlingarna inte omfattas 
av sekretess.



Försvara rättsliga anspråk



Grundläggande intressen



Offentliga register



Ska registreras i 
registerförteckningen!





Schrems II-domen



Schrems II-domen

Högsta domstolen på Irland ställer 11 (!) frågor till EU-domstolen.

Den ”viktigaste” frågan var huruvida regelverket som används idag för tredjelandsöverföring 
når upp till adekvat skyddsnivå.

Prövningen i EU-domstolen avser Privacy Shield och SCC (standardavtalsklausuler).



Schrems II-domen (om Privacy Shield)

Privacy Shield ogiltigförklaras då amerikanska regelverk (såsom som FISA 702 och 
Cloud Act) möjliggör för amerikanska myndigheter att få tillgång till personuppgifter 
som överförs från EU till USA för nationella säkerhetsändamål, vilket leder till 
begränsningar av skyddet för personuppgifter såsom det reglerats i EU:s 
dataskyddslagstiftning.

EU-domstolen anför också att den amerikanska lagstiftningen inte innehåller några 
rättigheter för registrerade som kan göras gällande inför domstol mot de 
amerikanska myndigheterna. 



Schrems II-domen (om SCC)

Domstolen fann att kommissionens beslut om 
standardavtalsklausuler (SCC) fortfarande är giltigt.

…OM det är möjligt att säkerställa att en skyddsnivå som är 
väsentligen likvärdig med den som garanteras genom GDPR.

…OCH att överföringar av personuppgifter med stöd av SCC 
avbryts eller förbjuds om dessa klausuler åsidosätts eller är 
omöjliga att iaktta. 



Schrems II-domen (om SCC)
Domstolen framhöll att detta innebär en skyldighet för den som överför personuppgifter 
(personuppgiftsansvarig) och för mottagaren (personuppgiftsbiträdet/leverantören):

1. att i förväg kontrollera att den skyddsnivå som krävs enligt unionsrätten iakttas i det 
berörda tredjelandet. 

2. att biträdet (t.ec. Microsoft) informerar personuppgiftsansvarig om att 
standardklausulerna om dataskydd eventuellt inte kan fullgöras

OCH vid behov om att eventuella kompletterande åtgärder inte kan fullgöras,

3. att avbryta överföringen av uppgifter och/eller häva avtalet.

1. Lämplig skyddsåtgärd?

2. Lagstadgade rättigheter?

3. Effektiva rättsmedel?

Vad är lämpligt?



”Supervisory
Authority”, dvs 

Datainspektionen 
själv



European Data 
Protection Board 

(jfr Artikel 29-
gruppen)





Alternativa lösningar



Exempel på åtgärder

• Kartlägg – inventera och dokumentera

• Uppdatera registerförteckningen

• Se över PUB-avtal i befintliga relationer

• Ingå inga nya avtal utan att beakta frågan

• Prata med pågående interna projekt

• Se över strategi för geografisk lokalisering av data

• Invänta vägledning från EDPB/Datainspektionen

• Avbryt överföring om lagstöd saknas



DSO:s rekommendation

- Omgående dokumenterar vilket lagstöd som finns för samtliga 
tredjelandsöverföringar som görs i organisationens verksamhet

- Upphör med all behandling som görs med stöd av Privacy Shield



DSO:s rekommendation



DSO:s rekommendation

Dokumentera alla 
åtgärder!



Tack för idag!

Handlingarna läggs ut på KFH:s hemsida, under Kris och säkerhet/Dataskydd och DSO

Liv.zettergren@kfhalsingland.se

Tel. 0271-540003
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