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Vad betyder överföring till 3:e 
land?
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• Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter 

blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.

• Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om 

webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad 

inom EU/EES.



Vad har hänt?
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• EU-domstolen har kommit med en dom (Schrems II-domen) den 

16 juli 2020, där domstolen ogiltigförklarar Privacy Shield som är 

ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till USA.

• Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är 

tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield

som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

• Domstolen ansåg däremot att Kommissionens beslut om 

standardavtalsklausuler är giltigt och att sådana kan användas vid 

överföring till länder utanför EU och EES men att det kan behövas 

ytterligare skyddsåtgärder.



Vad är en personuppgift?

5

• varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person

• kodade uppgifter så länge nyckel finns kvar

• om bakvägsidentifiering är möjlig 

• direkt identifiering t.ex. namn eller personnummer

• indirekt identifiering t.ex. användar-id, serienummer och metadata



Stöd för överföringen
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• Adekvat skyddsnivå

• Lämpliga skyddsåtgärder

• Särskilda situationer och enstaka överföringar



Vad gör Sunet nu?
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• Kartlägger vilka tjänster som innebär tredjelandsöverföring.

• Tar reda på med vilket stöd uppgifterna överförs.

• Behövs ny grund för överföringen eller ytterligare skyddsåtgärder 

för att tjänsten ska vara förenlig med dataskyddslagstiftningen?



Sunets tjänster
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• 3:e landsöverföring när man använder själva tjänsten - uppgifter 

överförs till 3:e land vid användning av de funktioner som omfattas 

av tjänsteavtalet d v s är nödvändig för att tjänsten ska fungera

• 3:e landsöverföring vid tilläggstjänster som inte omfattas av 

tjänsteavtalet/ inte fanns när avtalet tecknades

• 3:e landsöverföring vid användandet av vissa funktioner - t.ex. 

support

• 3:e landsöverföring beroende av hur tjänsten används –t.ex. när 

tjänsten används vid kontakt med parter i ett tredje land



Vi arbetar med att tydliggöra
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• Om 3:e landsöverföring förekommer vid användandet av Sunets 

olika tjänster

• Specificera vilka kategorier av uppgifter som överförs och i vilka 

situationer

• Informera om med vilket stöd överföringen görs 



Ett biträdesavtal för varje 
tjänst
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• Det generella biträdesavtalet för Sunets tjänster ersätts av ett 

biträdesavtal per tjänst

• Värdefulla synpunkter från referensgrupp av universitets- och 

högskolejurister

• Ser över behovet av förändringar i tjänsteavtalen inför att vi 

tecknar nya avtal



Viktigt för er att tänka på
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• Till vad ska tjänsten användas

• Vem får använda tjänsten

• Vilka uppgifter får behandlas i tjänsten

• Vem fattar beslut om användning av tilläggstjänster

• Hur informeras användarna
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Tack för er uppmärksamhet!


