Information från dataskyddsombuden till personuppgiftsansvariga styrelser och nämnder i Hallands kommuner
Förändrade förutsättningar för överföring av personuppgifter till USA
Enligt Dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att överföring/behandling av
personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. Tidigare har den personuppgiftsansvarige
kunnat hänvisa till Privacy Shield, som är ett rättsligt ramverk för överföring av
personuppgifter till USA. Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett
likvärdigt skydd i USA som inom EU/EES.
Den 16 juli meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems II. I domen
ogiltigförklaras Privacy Shield.
Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems drivit ett
klagomål mot Facebook för att personuppgifter om Facebookanvändare inom EU överförs
helt eller delvis till servrar tillhörande Facebook Inc. i USA. Schrems menar att USA inte
säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit.
EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister gällande
skyddet av personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som finns inom EU/EES.
Framförallt på grund av de statliga övervakningsprogram som gör det möjligt för amerikanska
myndigheter att i vissa fall få tillgång till EU-medborgares personuppgifter.
Trots att Dataskyddsförordningen medger andra överföringsmekanismer till tredjeländer
(utöver Privacy Shield) innebär domstolens slutsatser i Schrems II-målet att inte heller dessa
mekanismer i praktiken kan användas för överföringar till USA eftersom dessa åtgärder inte
kan kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning. För att komma tillrätta med
problematiken och möjligheten för en ny överenskommelse anser flera experter att det krävs
förändringar i USA:s säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år.
En överföring av personuppgifter kan bestå av att uppgifter lagras i USA (t.ex. i OneDrive,
Google Docs, Dropbox), att personuppgifter skickas till USA via e-post, chatt, messenger
eller någon annan typ av elektronisk kommunikation (t.ex. Exchange for Office 365, Teams,
Zoom), att en person som befinner sig i USA ges elektronisk åtkomst till personuppgifter som
lagras i EU/EES (t.ex. en supportmedarbetare som befinner sig i USA får åtkomst till data på
en server som befinner sig i Europa) eller att överföring av personuppgifter till USA sker på
något annat sätt.

Vad behöver ni som personuppgiftsansvariga göra i nuläget?
Personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser kan inte invänta en lösning på den
ogiltigförklarade Privacy Shield utan måste agera själva redan nu, något som både
Datainspektionen och SKR är tydliga med.

Med anledning av ovanstående rekommenderar dataskyddsombuden följande;


Att inventera vilka behandlingar som innebär överföring av personuppgifter till
USA/tredjeland och se till att det framgår av nämndens/styrelsens registerförteckningar. Titta på nuvarande avtal och biträdesavtal. OBS! Kontrollera om leverantörer i
Sverige och inom EU har underleverantörer i USA/tredjeland. Det är en bra idé att
begära in en uppdaterad lista över de eventuella underleverantörer som finns.



Att i den mån det är möjligt kontakta berörda biträden och fråga hur de tänkt hantera
konsekvenserna av domen. Om möjligt och lämpligt, kräv att behandling endast sker
inom EU/EES.



Att samråda med jurist eller annan sakkunnig innan eventuell påskrift av
nya/reviderade avtal som inkommer från leverantörer.



Att vara uppmärksamma på och analysera planerade införanden av nya ITlösningar/system som kan innebära tredjelandsöverföringar av personuppgifter.



Att bedöma riskerna och prioritera arbetet utifrån de överföringar som innebär högst
risk för enskilda.



Att dokumentera ställningstaganden och genomförda åtgärder.

Avslutning
Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta dataskyddsombudet. Det finns i nuläget
inte några självklara svar eller lösningar på den uppkomna situationen. Mer information finns
på www.datainspektionen.se. Där kan man också läsa domen i sin helhet och ett
pressmeddelande från EU-domstolen.
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