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Hva om Max Schrems var norsk?
(og Facebook etablert i Norge)
• Klage til Datatilsynet (GDPR art. 57(1)f), jf. Schrems II, paras.
107ff): Privacy Shield II i strid med grunnleggende rettigheter
–

Uklart om Datatilsynet kan overprøve Kommisjonens
«adequacy decisions» og/eller EØS-komiteens vedtak om å ta
dem inn i EØS-avtalen
•
I EU er svaret nei, se Schrems II, para. 116 flg.
•
EØS-retten foreskriver nok samme løsning, men
Datatilsynet er også bundet av Grl. § 102 og EMK art. 8, jf.
mrl.
•
Mulighet for å koble inn EDPB? (GDPR art. 64(2))
•
Søksmål mot selskapet som løsning? (Schrems II, para.
120)

• Saken havner uansett i tingretten
– Etter søksmål fra Schrems, Facebook eller Datatilsynet
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Hva om Max Schrems var norsk?
(og Facebook etablert i Norge)
• Hva kan norske domstoler gjøre?
– Foreleggelse for EFTA-domstolen?
• Uklart om EFTA-domstolen kan prøve gyldigheten av EØSkomiteens vedtak
• Setter uansett EFTA-domstolen i en svært vanskelig
situasjon
– Foreleggelse for EU-domstolen?
• Ikke mulig uten iverksettelse av EØS art. 107
– Foreleggelse for EMD?
• Ikke mulig uten at EMK P16 ratifiseres av Norge

•

Hva skjer om norske domstoler kommer til at Privacy Shield
II strider mot grunnleggende rettigheter?
–
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Kan ikke håndheves uten et ensidig norsk forbud mot fri
utveksling av personopplysninger til alle øvrige EØS-stater
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Er domstolskontrollen i EFTA-pilaren tilfredsstillende?
• Det korte svaret er nei, verken i et Schrems III-scenario eller i
andre tilfeller hvor effektiv rettsbeskyttelse bare kan oppnås i
EU-domstolen
• Tvilsomt om EU-domstolen vil akseptere dette i en sak hvor
det rammer en EU-borger eller et EU-basert selskap…
• Se nærmere
– Halvard Haukeland Fredriksen, «Ubesvarte spørsmål om
domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov»
(Rett24, 5.4.18) og «Domstolskontrollen med GDPR –
avklaringer og nye spørsmål» (Rett24.no, 2.5.18)
– Luca Tosoni, «Hva om Privacy Shield fortsatt lever i Norge,
Island og Liechtenstein?» (Rett24.no, 7.10.20)
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