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Information till nämnder och bolagsstyrelser om
överföring av personuppgifter till tredjeland
Sammanfattning
I skrivelse från Stadsledningskontoret den 21 september 2020 har
stadens personuppgiftsansvariga uppmanats att kartlägga sina
personuppgiftsöverföringar till tredjeland med anledning av EUdomstolens dom den 16 juli 2020 i det så kallade Schrems II-målet.
Nu har den Europeiska Dataskyddsstyrelsen(EDPB) kommit med
en vägledning i hur tredjelandsöverföringar bör hanteras. EDPB gör
ingen skillnad på känsliga eller okänsliga personuppgifter, utan
kraven gäller oavsett. Detta klargörande är en viktig information för
stadens verksamheter att känna till, och med anledning av detta vill
vi också göra detta förnyade utskick.
Avstå från att införa nya tredjelandsöverföringar
Då den process som EDPB föreslår är komplicerad och innebär en
betydande risk för anmärkningar från tillsynsmyndigheten och
därpå följande sanktionsavgifter bör inga nya överföringar av
personuppgifter till tredjeland införas tills vidare. I de fall då
tredjelandsöverföringar har identifierats bör dessa, om möjligt,
bytas ut mot tjänster som uppfyller kraven i GDPR.
Fortsatt dialog med leverantörerna
Om nämnden eller styrelsen använder en verksamhetskritisk tjänst
som innehåller tredjelandsöverföringar och som inte går att ersätta
enkelt bör tjänsten analyseras ur personuppgiftsperspektiv
tillsammans med leverantören. Överväg att begränsa antalet
personuppgifter och/eller införa kompletterande skyddsåtgärder.
Öka kompetensen i personuppgiftsfrågor
Stadsledningskontoret följer löpande utvecklingen i den här frågan,
men det är alltid den personuppgiftsansvariga nämnden eller
styrelsen som måste arbeta proaktivt och säkerställa god kontroll.
Vid behov av vägledning kontakta i första hand dataskyddsombudet
i respektive nämnd/styrelse.
Stadsledningskontoret
Avdelningen för it och digitalisering
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105 35 Stockholm
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Bakgrund
Som en följd av EU-domstolens dom i det s k Schrems II- målet har
den Europeiska Dataskyddstyrelsen (EDPB) tagit fram en
vägledning gällande tredjelandsöverföringar av personuppgifter.
Dokumentet är ännu ett utkast, men kommer att ha stor betydelse
för tillämpningen inom området, till exempel när det gäller
utdömande av sanktionsavgifter.
Vägledningen kan tillämpas i de fall när en tredjelandsöverföring
sker till ett land som inte har adekvat skyddsnivå och när avtal om
att följa standardavtalsklausulerna (SCC) finns.
EDPBs vägledning
EDPB beskriver i sitt utkast till rekommendationer gällande
kompletterande skyddsåtgärder en 6-stegsprocess som
organisationer ska följa när de överför personuppgifter till ett
tredjeland. En bra sammanfattning av 6-stegsprocessen på svenska
finns här: https://www.wistrand.se/nasta-kapitel-av-schrems-iiedpbs-riktlinjer-for-overforing-av-personuppgifter-till-tredje-land/
De användningsfall som tas upp i annex 2 i EDPBs utkast ger
exempel på olika kompletterande åtgärder som kan användas. Två
scenarier där EDPB bedömer att tredjelandsöverföringar kan fortgå
är då data är krypterad respektive pseudonymiserad. EDPB ser dock
ingen möjlighet att skicka personuppgifter i klartext till en
leverantör i tredjeland.
It-driftsutredningens delbetänkande
Den 15 januari 2021 presenterades ett delbetänkande från Itdriftsutredningen (Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga
förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021:1). Enligt
utredningens direktiv ska den ”skapa bättre förutsättningar för den
offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv
it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller genom
tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata
leverantörer av it-drift”. Betänkandet innehåller bland annat en
rättslig analys av förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till
privata tjänsteleverantörer.
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It-driftsutredningen gör en genomgång av de delar av dataskyddsregelverket som är särskilt centrala vid utkontraktering av it-drift (s
189 ff). Utredningen har med tanke på EU-domstolens dom och
rättsläget svårt att se att det vid tredjelandsöverföring till USA finns
några ytterligare skyddsåtgärder som kan vidtas som läker de brister
som EU-domstolen bedömer finns i amerikansk lagstiftning. It-
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driftsutredningens bedömning sammanfaller huvudsakligen med
EDPBs.
Stadsledningskontorets analys
Det är viktigt att notera att EDPB inte gör någon värdering av
vilken typ av personuppgift som kan överföras. Även relativt
okänsliga uppgifter som t ex en epostadress ska skyddas så att
leverantörer i tredjeland inte har tillgång till data i klartext.
Då de flesta tjänster kräver personuppgifter i klartext för inloggning
och/eller behandling av data är bedömningen för närvarande att inga
nya tjänster bör beställas. Pågående överföringar i befintliga tjänster
bör ses över och om möjligt bytas ut.
Vad händer nu?
Då EDPBs vägledning fortfarande är ett förslag som är ute på
remiss är rättsläget ännu inte helt klarlagt. Eventuella
verksamhetskritiska tjänster som inte går att byta ut bör därför
kunna behållas tills vidare om antalet personuppgifter begränsas så
mycket det går.
Även om vi ännu inte vet säkert vilka överföringar av
personuppgifter som eventuellt kan vara acceptabla så kan vi
konstatera att det är ett grannlaga arbete att avgöra om tjänsterna
uppfyller kraven eller inte. Verksamheterna rekommenderas därför
att öka kompetensen när det gäller skydd av personuppgifter. SLK
bedömer att alla personuppgiftsansvariga behöver utveckla sin
förmåga att beställa it-tjänster, exempelvis molntjänster, på ett sätt
som överensstämmer med lagstiftningen.
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