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Så påverkas din 
personuppgiftsbehandling av 
Schrems II-domen 
 
När du överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES gäller särskilda 
bestämmelser i GDPR. Utgångspunkten är att överföringen är förbjuden om inte 
personuppgifterna skyddas med samma adekvata skyddsnivå som följer av 
GDPR.  
 
 
I det uppmärksammade målet som avgjordes av EU-domstolen i juli (även kallat Schrems II-
domen) var frågan om Facebook Irland kunde överföra personuppgifter till amerikanska 
Facebook Inc. med stöd av antingen Privacy Shield eller standardavtalsklausuler. I domen slog 
EU-domstolen fast att det inte längre är tillåtet att överföra personuppgifter till USA med 
Privacy Shield som grund eftersom Privacy Shield inte ger ett tillräckligt skydd för 
personuppgifterna med hänsyn till hur amerikansk nationell lagstiftning ser ut. 
Standardavtalsklausulerna ogiltigförklarades inte och många företag har valt att uppdatera sin 
lagliga grund till standardavtalsklausulerna. Det är dock viktigt att vara medveten om att de 
endast är giltiga om personuppgiftsansvarig kan säkerställa att skyddsnivån i mottagarlandet är 
väsentligen likvärdig med den som garanteras enligt GDPR. Eftersom domstolen ansåg att det 
till stora delar var amerikansk nationell lagstiftning som inte gav ett tillräckligt skydd för 
personuppgifterna är det osäkert om personuppgifter kan överföras med 
standardavtalsklausulerna som laglig grund. 
I efterspelet av domen har det redan lämnats in klagomål rörande ett stort antal företag i 
flertalet länder. Klagomålen gäller företag som använder sig av Google Analytics och Facebook 
Connect trots att de inte verkar ha en rättslig grund för överföringen av personuppgifter. Med 
anledning av domen är det därför viktigt att du som personuppgiftsansvarig vidtar åtgärder om 
du överför personuppgifter till tredje land. Du bör bland annat: 
 

• Göra en kartläggning över i vilken utsträckning du överför personuppgifter till tredje land 
• Se över de överföringar där den lagliga grunden har angetts vara Privacy Shield. Det kan 

exempelvis gälla leverantörer vars IT-support, kundtjänst, servrar etc. är placerade i USA  
• Säkerställa en annan laglig grund i de fall ni överför personuppgifter till USA med stöd av 

Privacy Shield  
• Göra en bedömning om överföringen uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå om 

överföringen av personuppgifter till tredje land sker med stöd av 
standardavtalsklausuler. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall. 
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Sammanfattningsvis ställs det långtgående krav på personuppgiftsansvariga som vill 
överföra personuppgifter till tredje land. För att underlätta din kartläggning har vi på 
Svensk Handel Juridik tagit fram en frågelista avseende tredjelandsöverföringar. Frågelistan 
kan användas mot leverantörer i syfte att kontrollera att en bedömning har gjorts av den 
gällande skyddsnivån i mottagarlandet.  
 
Pris för Trygg E-handlare: 500 kronor exkl. moms. 
Om du är intresserad av frågelistan eller har frågor Schrems II-domen är du välkommen att höra 
av dig till Stina Hellberg, dataskyddsspecialist på Svensk Handel Juridik.  
 
E-post: stina.hellberg@shjuridik.se 
Direkt:  010-18 47 564 
 

 

 

 

 
  

 


