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Informationen nedan som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av dess 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 är uppdaterad till 

fullo. All användning av informationen sker på egen risk.  

Vilken påverkan har Schrems II? 

Efter Europeiska unionens domstols (”EUD”) dom av den 16 july 2020 i mål C-311/18 Data 

Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems (“Schrems II”), så 

ogiltigförklarades EU-USA:s Privacy shield. Som en följd av detta, i syfte att kunna överföra 

personuppgifter till USA, så måste andra överföringsmekanismer nyttjas.  

Vidare så måste personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inte bara behöva förlita sig på 

andra överföringsmekanismer, såsom standardavtalsklausuler (”SCC”), för att överföra 

personuppgifter till tredjeländer, de kan även behöva vidta kompletterande åtgärder som, från fall till 

fall, effektivt säkerställer att personuppgifterna kommer tillerkännas en skyddsnivå som är 

motsvarande till den som garanteras inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). 

Även om Schrems II inte ger ytterligare vägledning rörande hur kompletterande åtgärder ska användas 

så har europeiska dataskyddsstyrelsen (”EDPB”) den 18 juni 2021 publicerat rekommendationer 

01/2020 om åtgärder som komplement till överföringsverktyg för att säkerställa överensstämmelsen 

med EU-nivån för skydd av personuppgifter (”Rekommendationerna”). Rekommendationerna ger 

uppgiftsutförare ett antal steg att följa, möjliga informationskällor och ett antal exempel på 

kompletterande åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att uppgiftsöverföringar till ett tredjeland, 

dvs, ett land utanför EES, är förenligt med GDPR.  

Vad behöver du göra för att fortsätta agera förenligt med GDPR vid uppgiftsöverföringar till 

tredje land? 

I Rekommendationerna, så anger EDPB sex steg som är nödvändiga att efterleva vid 

uppgiftsöverföring till tredje land. 

Det första steget understryker vikten av att kartlägga alla personuppgiftsöverföringar från 

uppgiftsutförare till mottagarna av personuppgifter i tredje land. Att vara medveten om vart 

personuppgifter hamnar är viktigt i syfte att säkerställa att de får en väsentligen likvärdig nivå av 

skydd till det som ges i EES oavsett var de behandlas. I detta steg är det också viktigt att verifiera att 

de uppgifter som överförs är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i relation 

till syftet som de behandlas.  

Enligt det andra steget så måste det avgöras vilket överföringsverktyg som uppgiftsutföraren 

använder bland de som är listade i kapitel V GDPR. Detta skulle tillexempel kunna vara 

adekvansbeslut från EU-kommissionen eller SCC:s.  

I det tredje steget måste uppgiftsutföraren bedöma huruvida det finns något i det tredje landets 

lagstiftning eller praxis som kan påverka effektiviteten hos de lämpliga skyddsåtgärderna i den 
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överföringsmekanism som används.  Det är viktigt att genomföra denna bedömning noggrant och 

dokumentera den eftersom den behöriga tillsynsmyndigheten kan komma att begära den och hålla 

uppgiftsutföraren ansvarig för sitt beslut. 

Det fjärde steget, förutsatt att det tredje landet inte når upp till EU:s skyddsnivå i sin lagstiftning eller 

i sin praxis, är att uppgiftsutföraren identifierar och antar kompletterande åtgärder som kan vidtas för 

att höja skyddsnivån för de överförda uppgifterna till EU:s normer för väsentlig likvärdighet. Vad 

dessa kompletterande åtgärder kan innefatta behöver bedömas från fall till fall baserat på det tredje 

landets lagstiftning och praxis. EDPB tillhandahåller dock i bilaga 2 till Rekommendationerna en icke 

uttömmande förteckning med exempel på kompletterande åtgärder som kan vidtas för att säkerställa 

att en sådan standard kan nås. Om inga kompletterande åtgärder kan vidtas för att åtgärda situationen, 

så kan överföringen inte ske.  

I det femte steget så ska uppgiftsutföraren vidta varje formell förfarandeåtgärd som kan krävas för 

antagandet av den kompletterande åtgärden/åtgärderna. 

Det sjätte och sista steget är ett kontinuerligt steg. Uppgiftsutföraren måste med lämpliga mellanrum 

omvärdera den skyddsnivå som uppnåtts för de överförda personuppgifterna till tredje land och bevaka 

om det har skett eller om det kommer ske några utvecklingstrender som kan påverka överföringen.  

Checklista – Personuppgiftsöverföring till tredje länder 

☐ Kartlägg dina personuppgiftsöverföringar till tredje länder. Verifiera skyddsnivån för

personuppgifterna och huruvida uppgifterna som överförs är adekvat, relevant och begränsad

till vad som är nödvändigt i förhållande till syftet med behandlingen.

☐ Avgör vilken överföringsmekanism du kan använda i GDPR kapitel V.

☐ Bedöm huruvida det finns något i det tredje landets lagstiftning eller praxis som kan påverka

effektiviteten hos de lämpliga skyddsåtgärderna som i den överföringsmekanism som används.

Dokumentera din bedömning.

☐ Om det tredje landet inte når upp till EU:s normer för skyddsnivå, i lagstiftningen eller i

praxis, identifiera och anta kompletterande åtgärder som kan vidtas för att höja skyddsnivån

för de överförda uppgifterna till EU:s normer för ”väsentlig likvärdighet”. Om inga

kompletterande åtgärder kan vidtas för att åtgärda situationen, så kan inte överföringen ske.

☐ Vidta de formella förfarandeåtgärder som antagandet av de kompletterande åtgärderna kan

kräva.

☐ Omvärdera vid lämpliga intervaller den skyddsnivå som ges till de överförda

personuppgifterna i det tredje landet och övervaka om det har skett eller om det kommer ske

några utvecklingstrender som kan påverka överföringen.
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