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Bakgrunn for Schrems II – regler om 

overføring ut av EU/EØS (GDPR)

• Innenfor EU/EØS gjelder samme 

beskyttelsesnivå

• Overføring krever et særskilt grunnlag som 

skal sikre tilsvarende beskyttelsesnivå også etter 

overføringen

• "Overføring" er at personopplysninger sendes 

eller gjøres tilgjengelig utenfor EU/EØS

• Bruk av eksterne tjenesteleverandører

• Sentraliserte tjenester/samarbeid i konsern



Overføring av personopplysninger

Den registrerte 

Behandlingsansvarlig 

Behandlingsansvarlig 

Databehandler

EU/EØS Land utenfor EU/EØS
Krav om 

overføringsgrunnlag

Databehandler



Mulige grunnlag for overføring

• Uten et rettslig grunnlag/tilstrekkelige garantier er overføring av personopplysninger forbudt 

• I hovedsak 3 alternative veier til mål: 

1.
Beslutning fra 

EU-kommisjonen 

om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå

2.
Nødvendige 

garantier (fra 

behandlingsansvarlig 

og databehandler)

3.
Unntak for særlige 

situasjoner (snever 

adgang til å overføre på 

grunnlag av samtykke, 

avtale mv.)



Konsekvensene av Schrems II 

– nødvendige garantier

Før Schrems II

• EU-US Privacy-Shield 

• Standard Contractual Clauses ("SCC")

• Binding Corporate Rules ("BCR")

Etter Schrems II

• EU-US Privacy-Shield

• Standard Contractual

Clauses ("SCC")

• Binding Corporate Rules ("BCR")



Konsekvensene av Schrems II 

– dommens hovedbudskap

• Overføringer på grunnlag av Privacy Shield 

må opphøre

• Norske virksomheter må få på plass nye garantier 

• SCC og BCR er fortsatt gyldig men…

• Norske virksomheter må vurdere om SCC/BCR vil 

bli respektert i mottakerlandet 

• Dommen oppstiller krav om "ytterligere tiltak" hvis 

nødvendig for å oppnå tilsvarende beskyttelsesnivå

• Krav om å varsle tilsynsmyndigheten dersom 

virksomheten ikke klarer å iverksette tilstrekkelig 

tiltak og overføringen ikke stanses



Konsekvensene av Schrems II 

– eksempler på leverandører 

og tjenester

• De fleste norske virksomheter rammes

• Bruk av eksterne leverandører som medfører overføring av 

personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS er det 

vanlige i dagens marked

• Leverandører som Google, Microsoft, Amazon, Facebook

• 101 selskaper innklaget av noyb for 

overføringer knyttet til bruk av 

• Google Analytics og 

• Facebook Connect



Konsekvensene av Schrems II – retningslinjer fra EDPB

Kjenn dine 

overføringer

(krav om kartlegging)

Sjekk at overføringer

skjer til et land som er

godkjent eller at det

foreligger et gyldig

overføringsgrunnlag

Vurder om 

lovgivning/praksis i

mottakerlandet vil

kunne medføre at 

personvernet ikke vil

bli ivaretatt på samme

nivå som i EU/EØS

Identifiser og få på

plass nødvendige tiltak

i det konkrete tilfellet

(tekniske, 

kontraktuelle, 

organisatoriske)

Hvis nødvendig, 

gjennomfør

formelle skritt for å få

tiltakene godkjent

Følg med og følg opp

på virksomhetens

overføringer over tid



Er det mulig for 

norske virksomheter å 

etterleve kravene?

Og hva blir konsekvensene

om de ikke gjør det?
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