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Hva snakker vi om idag?

• EU-domstolens dom av 16. juli 2020 i sak C-
311/18, Facebook Ireland og Schrems
(såkalt Schrems II dom)
– USA gir ikke tilstrekkelig beskyttelsesnivå for 

personopplysninger som overføres fra EØS 
(p.g.a. nasjonal overvåkingslovgivning
og -praksis)

– Det gir implikasjoner for overføring av
personopplysninger til USA og andre tredjeland

• Bl.a. gjennom bruk av private skytjenester



Hva er en overføring av personopplysninger?

• Ingen definisjon i GDPR

• EU-domstolens Lindqvist dom (saken C-101/01):

«there is no transfer [of data] to a third country within the meaning of Article 25 of Directive
95/46 where an individual in a Member State loads personal data onto an internet page
which is stored with his hosting provider which is established in that State or in another
Member State, thereby making those data accessible to anyone who connects to the
internet, including people in a third country»

• Men, Datatilsynet og andre tilsynsmyndigheter:

«Med overføring av personopplysninger mener vi at personopplysningene sendes eller
overføres til et annet land, eller at noen i et annet land får fjerntilgang til opplysningene. For
eksempel, dersom du gir en russisk underleverandør tilgang til å logge seg inn og se
dataene dine, selv om dataene kun er lagret på en server i Norge, regnes dette som en
overføring»

(Datatilsynets spørsmål og svar om nye regler for overføring
av personopplysninger til land utenfor EØS, 22.10.2020)



Overføringsgrunnlag før Schrems II dommen

– Adequacy Decision 
• F.eks. Privacy Shield for overføring til USA

– Standard Contractual Clauses

– Binding Corporate Rules

– Unntak (skal tolkes snevert og kan bare brukes i 
bestemte tilfeller)

• F.eks. samtykke



Overføringsgrunnlag etter Schrems II dommen

– Adequacy Decision 
• F.eks. Privacy Schield for overføring til USA

– Standard Contractual Clauses + ytterligere tiltak

– Binding Corporate Rules + ytterligere tiltak

– Unntak (skal tolkes snevert og kan bare brukes i 
bestemte tilfeller) + ytterligere tiltak? 

• F.eks. samtykke



Ytterligere tiltak
• Hovedmål

– Hindre offentlige myndigheters tilgang i tredjeland til
personopplysninger, spesielt for overvåkingsformål

• Tekniske tiltak
– F.eks: kryptering eller pseudonymisering

• Kontraktsmessige tiltak
– F.eks: 

• Kontraktsplikt til å bruke spesielle tekniske tiltak
• Kontraktlige forpliktelser til åpenhet
• Kontraktsplikt til å vurdere lovligheten av et pålegg om videreformidling av data

• Organisatoriske tiltak
– F.eks: interne retningslinjer for overføring



Håndheving etter Schrems II
• Frankrike!

– Conseil d’Etat (den høyeste rettsinstansen i Frankrike), Ordonnance N° 444937 du
13 octobre 2020
• Saken handlet om offentlig bruk av en amerikansk skytjeneste
• EUs personvernregler forbyr ikke organisasjoner å underlevere noen
databehandlingsaktiviteter i EØS til en amerikansk skytjeneste, selv om det
ikke helt kan utelukkes at amerikanske myndigheter kan be om tilgang til data
lagret i EØS av det amerikanske selskapet

• Sverige "
– I desember 2020, ble et universitet i Sverige bøtelagt 550.000 SEK for at det
håndterte sensitive personopplysninger i bl.a. en skytjeneste, uten å beskytte
dataene tilstrekkelig (Datainspektionen - DI-2019-9432)

– Men: behandlingen var før Schrems II dommen, og hovedproblemet var: svake
sikkerhetstiltak (bl.a. singelfaktorautentisering (brukernavn og passord))

• Norge #
– Tre norske selskaper er under etterforskning for angivelig å ha overført
personopplysninger til USA uten å overholde Schrems II-kravene (NOYB 101
complaints)

– Men: etterforskningen handler hovedsakelig om bruk av cookies (ikke av
skytjenester)



Takk for meg!
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