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Läs om de nya adekvansbesluten för Storbritannien, de senaste nyheterna från EU-parlamentet, 

kommissionen och EDPB samt de viktigaste rättsfallen från kvartal två i denna upplaga av Norelid 

Advokatbyrås Cyber News Letter. 

 

Nedan information som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av medarbetare ska endast 

betraktas som generell information och utgör inte, och ska inte användas som, professionell juridisk 

rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är komplett eller inte till fullo uppdaterad. All 

användning av informationen sker på egen risk. 

Noterbara rättsfall från kvartal två 

Början på slutet för Facebooks dataöverföringar till USA 

 Den 14 maj 2021 avslog Irlands högsta domstol Facebook Irlands processuella klagomål av 

det utkast till avgörande som Irlands dataskyddskommissionär (”DPC”) upprättat vari 

Facebook beordrades att upphöra med dataöverföringar till USA.  Beslutet är ytterligare ett led 

i den fleråriga rättsliga process som pågått mellan Maximilian Schrems och Facebook rörande 

lagligheten i företagets dataöverföringar till USA. Av DPC:s förslag (som upprättades redan 

under sommaren 2020) framgår att Facebooks dataöverföringar är utförda under sådana 

omständigheter att de inte garanterar en skyddsnivå som väsentligen motsvaras av den som 

EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) säkerställer, varför överföringarna behöver upphöra.  

DPC:s slutliga beslut kommer att bli granskat av europeiska dataskyddsstyrelsen (”EDPB”) 

som utgörs av EU:s 28 medlemsstater, där dessa kommer att kunna motsätta sig det slutgiltiga 

beslutet.  Domen kan läsas i sin helhet här: https://www.courts.ie/view/judgments/3d6f87a9-

93d1-4907-9d66-61c89df8c1a0/9b2a9566-a8af-4eee-ae94-

f09382392f7f/2021_IEHC_336.pdf/pdf  
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EU-domstolen tydliggör nationella tillsynsmyndigheters befogenheter vid gränsöverskridande 

uppgiftsbehandling 

 Den 15 juni 2021 dömde Europeiska Unionens domstols (”EU-domstolen”) stora avdelning, i 

förhandsavgörandet mål C-645/19 Facebook Irland m.fl.. Genom domen tydliggjordes vilka 

befogenheter de nationella tillsynsmyndigheterna har enligt GDPR vid gränsöverskridande 

uppgiftsbehandling. Enligt domstolen är utgångspunkten i GDPR artikel 56 att mekanismen 

med ”en enda kontaktpunkt” mellan en ansvarig tillsynsmyndighet och övriga berörda 

tillsynsmyndigheter som ska användas vid gränsöverskridande överföringar. I princip är det 

den ansvariga tillsynsmyndigheten i det land där den personuppgiftsansvarige eller 

personuppgiftsbiträdet har sitt verksamhetsställe som är behörig att fatta ett beslut om att en 

gränsöverskridande behandling strider mot bestämmelserna i GDPR och som har rätt att 

initiera och delta i juridiska processer i en domstol i tillsynsmyndighetens medlemsstat. Den 

ansvariga tillsynsmyndigheten måste dock beakta att förordningens förfaranden för samarbete 

och enhetlighet iakttas. 

Domstolen tydliggjorde att det i undantagsfall är tillåtet att en tillsynsmyndighet i en 

medlemsstat inleder ett rättsligt förfarande vid en domstol i den staten beträffande en påstådd 

överträdelse av GDPR med avseende på gränsöverskridande uppgiftsbehandling, trots att den 

inte är den ansvariga myndigheten för den förevarande behandlingen.  En förutsättning enligt 

domstolen är tillsynsmyndighet är behörig att anta ett beslut i vilket det konstateras att 

behandlingen strider mot förordningens bestämmelser och att förordningens förfaranden för 

samarbete och enhetlighet iakttas.  

Sådana fall kan exempelvis uppstå när sakfrågan i ett klagomål endast rör ett 

verksamhetsställe i tillsynsmyndighetens medlemsstat eller i väsentlig grad påverkar 

registrerade endast i den medlemsstaten. I dessa situationer krävs inte enligt domstolen att den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet som talan har väckts mot, innehar ett 

huvudsakligt verksamhetsställe eller ett annat verksamhetsställe i den medlemsstat där 

tillsynsmyndigheten finns, så länge som den har ett verksamhetsställe inom unionen. 

Domen kan läsas i sin helhet här: 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821&pageIndex=0&do

clang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23126583  

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242821&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23126583
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Amazon riskerar miljonsanktioner 

 Under juni 2021 har den luxemburgska dataskyddsmyndigheten, Commission Nationale pour 

la Protection des Données (“CNPD”) i ett utkast till beslut föreslagit att en sanktionsavgift ska 

åläggas Amazon på grund av bristande efterlevnad av GDPR. Förslaget på sanktionsavgift 

uppgår just nu enligt Wall Street Journal till $425 miljoner dollar eller 3,5 miljarder svenska 

kronor (motsvarande 2 % av Amazons nettoinkomst under 2020). Även om de specifika 

grunderna för sanktionsavgiften inte är kända så cirkulerar just nu förslaget bland de 26 andra 

dataskyddsmyndigheterna inom EU. Om sanktionsavgiften fastställs så kommer den att vara 

den högsta utfärdade sanktionsavgiften någonsin. Trots den höga summan har, enligt Wall 

Street Journal, åtminstone en dataskyddsmyndighet invänt att summan borde vara högre 

(sanktionsavgifter kan uppgå till 4% av ett företags årsomsättning).  

 

Nyheter från EU 

Nyheter från EU-parlamentet 

 Den 20 maj 2021 antog EU-parlamentet en resolution (P9_TA(2021)0256) där parlamentet 

uppmanar kommissionen att initiera ett överträdelseförfarande mot Irland på grund av landets 

bristande efterlevnad av GDPR. Resolutionen antogs av en bred majoritet beståendes av 541 

röster för med bara en röst mot resolutionen och 151 parlamentsmedlemmar som avstod från 

att rösta. Bakgrunden är Irlands dataskyddskommissionärs, Irish Data Protection 

Commissioner (”DPC”) hantering av fallet mellan Facebook och Max Schrems samt dess 

långsamma handläggning av klagomål i övrigt. Enligt EU-parlamentet ska GDPR artikel 60:s 

definition av ”utan dröjsmål” inte tolkas som ett tidsspann på mer än ett par månader. 

Parlamentet uppmanade även andra dataskyddsmyndigheter inom EU att vidta åtgärder under 

artikel 61 och 66 av GDPR för att tvinga den irländska dataskyddsmyndigheten att komma till 

rätta med handläggningen.  

 I samma resolution konstaterar EU-parlamentet vidare att Schrems II-domen innebär 

konsekvenser inte bara för adekvansbeslut rörande USA utan även till andra tredje länder. 

Parlamentet noterar att målet inte underkände överföring till tredje länder med användning av 

s.k. standardavtalsklausuler så länge som personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden 

fastställer, redan innan en överföring genomförs, att nivån av skydd som krävs enligt EU-

rätten respekteras i det tredje landet och att överföringen stoppas om så inte är fallet. Utöver 

detta noterade parlamentet att det är svårt för små och medelstora företag att genomföra 

sådana verifieringar och uppmanade EDPB att bistå med ökade riktlinjer rörande 

tredjelandsöverföringar. 



 Vidare noterade EU-parlamentet i samma resolution att det förväntar sig att förhandlingarna 

med USA rörande ett nytt adekvansbeslut kommer att intensifieras under de kommande 

månaderna då Biden-administrationen har visat engagemang i frågan. Med anledning av detta 

uppmanade parlamentet kommissionen att framföra budskapet att om inte någon modifiering 

av amerikansk övervakningslagstiftning och dess tillämpning genomförs så kommer det enda 

möjliga alternativet för att möjliggöra ett nytt adekvansbeslut vara att ett icke-spionageavtal 

sluts med medlemsstaterna. 

Resolutionen hittas i sin helhet här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-

2021-0256_SV.html  

 

EU-kommissionen antar adekvansbeslut för Storbritannien  

 Den 28 juni 2021 antog kommissionen två nya adekvansbeslut för Storbritannien – ett mot 

bakgrund av GDPR och ett med beaktande av direktivet om uppgiftsskydd vid 

brottsbekämpning. Detta medför att personuppgifter numera kan flöda fritt mellan EU och 

Storbritannien under en motsvarande skyddsnivå som garanteras av EU-rätt. 

För första gången så innehåller adekvansbesluten så kallade ”solnedgångsklausuler” som 

begränsar deras giltighetstid. Detta innebär att besluten automatiskt kommer att gå ut fyra år 

efter att de trätt ikraft. Efter denna period kan adekvansbesluten förnyas, men bara om 

Storbritannien fortsätter att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Under 

dessa fyra år, så kommer kommissionen fortsätta att granska den rättsliga situationen i 

Storbritannien och kan ingripa när som helst om Storbritannien avviker från det nuvarande 

skyddet. 

Adekvansbesluten hittas i sin helhet här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#documents 
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Kommissionen antar nya standardavtalsklausuler 

 

 Den 4 juni 2021 antogs nya standardavtalsklausuler för personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden inom EU/EEA området av kommissionen. Inkorporering av 

standardavtalskalusuler är ett sätt att säkerställa att dataöverföring sker i förenlighet med 

GDPR:s bestämmelser.Klausulerna publicerades i EU:s officiella tidning den 7 juni 2021 och 

trädde i kraft den 27 juni 2021.   

 

För personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som i nuläget använder de gamla 

standardavtalsklausulerna, så är dessa giltiga i ytterligare 18 månader. Därefter förväntas 

personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ha övergått till de nya 

standardavtalsklausulerna. 

 

De nya klausulerna kan hittas här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915  

 

 Den 4 juni 2021 antog kommissionen också moderniserade standardavtalsklausuler för 

dataöverföring till tredje länder. För att få genomföra dataöverföring till tredje länder måste 

personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden använda sig av en överföringsmekanism 

enligt kapitel V i GDPR. Standardavtalsklausuler är ett exempel på en sådan 

överföringsmekanism som kan inkorporeras i avtal för att dataöverföringen ska bli förenlig 

med GDPR:s bestämmelser. Klausulerna är uppdaterade för att ta hänsyn till nya teknologier, 

flerpartsförhållanden och den rättsutveckling som skett på EU-nivå sedan Schrems II-domen. 

Klausulerna publicerades i EU:s officiella tidning den 7 juni 2021 och trädde i kraft den 27 

juni 2021. 

 

Det är rekommenderat att företag som överför uppgifter till tredjeländer granskar de nya 

klausulerna och uppdaterar sina rättsliga dokument därefter. För personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden som i nuläget använder de gamla standardavtalsklausulerna, så är 

dessa giltiga i ytterligare 18 månader. Därefter förväntas personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden ha övergått till de nya standardavtalsklausulerna. 

 

De nya klausulerna kan hittas här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj  

 

Nyheter från europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) 

 Den 2 juni publicerades EDPB:s årsrapport för 2020. Rapporten ger en detaljerad överblick av 

EDPB:s arbete och hur detta påverkats av pandemin. Rapporten i sin helhet kan läsas här: 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/annual-report/edpb-annual-report-

2020_en  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915
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Nyheter från Sverige 

IMY 

 Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan 

för den tillsyn som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att 

utreda klagomål från enskilda, vilket innebär att huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden under 

de kommande två åren kommer att avse GDPR och bygga på klagomål från enskilda personer. 

 

Tillsynspolicyn i sin helhet hittas här: https://www.imy.se/nyheter/klagomal-i-fokus-for-

kommande-tva-ars-granskningar/  

 

 Den 26 maj 2021 publicerade IMY en rapport som redovisar myndighetens erfarenheter av att 

utfärda tillstånd för kamerabevakning. Rapporten innehåller råd och rekommendationer för 

alla verksamheter som planerar att kamerabevaka, oavsett om de är skyldiga att ansöka om 

tillstånd eller inte. I rapporten framgår att en stor del av ansökningarna som IMY inte har 

beviljat kamerabevakningstillstånd har berott på att det inte funnits tillräckligt dokumenterad 

problematik med brottslighet på platsen. Många ansökningar har dock delvis beviljats, till 

exempel om det funnits dokumenterad problematik med brottslighet under vissa tider på 

dygnet, såsom kvällar och nätter. Tillstånd för kamerabevakning har då beviljats för just de 

tiderna, men avslagits dagtid. 

 

Rapporten i sin helhet hittas här: https://www.imy.se/nyheter/ny-vagledning-for-

kamerabevakning/  

 

 Den 22 juni 2021 publicerade IMY en rapport angående de anmälningar om 

personuppgiftsincidenter som myndigheten mottog under 2020. Enligt rapporten så var mer än 

hälften av de 4600 anmälningarna orsakade av den mänskliga faktorn.  

 

Rapporten i sin helhet hittas här: https://www.imy.se/nyheter/manskliga-faktorn-bakom-

flertalet-incidenter/  
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