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Seneste nyt 

Med sin dom af 16. juli 2020 Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og 
Maximillian Schrems (C-311/18, kendt som "Schrems II") ugyldiggjorde Den Europæiske Unions 
Domstol (EU-Domstolen) Europa-Kommissionens afgørelse om, at EU-USA-privatlivsskjoldet 
sikrede tilstrækkelig beskyttelse ved overførsel af personoplysninger fra EU til USA. 
Privatlivsskjoldet er en selvcertificeringsordning, som amerikanske juridiske enheder kan 
tilmelde sig ved at erklære, at de opfylder en række detaljerede krav baseret på principperne 
om privatlivets fred. Organisationer kunne forlade sig på dette instrument ved overførsel af 
persondata til enheder i USA, som var certificeret under privatlivsskjoldet. Hvis de ikke kunne 
forlade sig på privatlivsskjoldet, var de nødt til at forlade sig på andre, mere besværlige 
overførselsmekanismer såsom standardbestemmelser om databeskyttelse. Schrems II's 
ugyldiggørelse af afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet betyder, at 
rammerne for EU-USA-privatlivsskjoldet ikke længere er en gyldig mekanisme i forbindelse med 
opfyldelse af EU's databeskyttelseskrav ved overførsel af persondata til USA.  

I sin dom rejser EU-Domstolen ligeledes tvivl om, i hvilket omfang overførsler kan legitimeres af 
Kommissionens standardkontraktbestemmelser ("standardkontraktbestemmelser fra før 
databeskyttelsesforordningen") for videregivelse af personoplysninger til USA og resten af 
verden. Ifølge EU-Domstolen var standardkontraktbestemmelserne fra før 
databeskyttelsesforordningen stadig gyldige som principiel overførselsmekanisme, men ville 
kræve yderlige foranstaltninger (f.eks. en vurdering af lovgivningen i tredjelandet med henblik 
på at undersøge, om der er noget, der kan bringe standardkontraktbestemmelserne i fare, og 
om nødvendigt gennemføre supplerende foranstaltninger for at sikre, at de overførte data 
beskyttes efter EU's standarder). Standardkontraktbestemmelser er en form for "fornødne 
garantier", som ifølge artikel 45 i databeskyttelsesforordningen kan anvendes, når der ikke 
foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Kommissionen træffer 
afgørelse om standardkontraktbestemmelserne, som fastsat i artikel 46 i 
databeskyttelsesforordningen, og organisationer kan anvende dem i forbindelse med overførsel 
af data til lande uden for EU/EØS, for hvilke Kommissionen ikke har anerkendt, at de har et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.  

Eftersom standardkontraktbestemmelserne fra før databeskyttelsesforordningen er forældede, 
og der var et reelt og presserende behov for at opdatere dem efter 
databeskyttelsesforordningens ikrafttrædelse og især efter Schrems II, har Kommissionen i et 
stykke tid arbejdet på udkast til nye standardkontraktbestemmelser. Den 4. juni 2021 
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offentliggjorde den endelig de nye standardkontraktbestemmelser for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold til databeskyttelsesforordningen. De er tilgængelige 
her. De nye standardkontraktbestemmelser kan anvendes fra den 27. juni 2021, men 
organisationer kan fortsat anvende de standardkontraktbestemmelser fra før 
databeskyttelsesforordningen, som allerede anvendes, indtil den 27. december 2022 - 
yderligere foranstaltninger kan dog være nødvendige for at sikre overensstemmelse med 
Schrems II. Standardkontraktbestemmelserne fra før databeskyttelsesforordningen ophæves og 
bliver ugyldige den 27. september 2021.  

Den 4. juni 2021 vedtog Kommissionen også standardkontraktbestemmelser (tilgængelige her), 
som kan bruges af dataansvarlige og databehandlere i overensstemmelse med artikel 28 i 
databeskyttelsesforordningen og artikel 29 i EUDPR (forordning (EU) 2018/1725, som 
fastsætter databeskyttelsesforpligtelser for EU's institutioner og organer, når de behandler 
personoplysninger).  

Hvis du ønsker at læse Kommissionens pressemeddelelse om de to sæt 
standardkontraktbestemmelser, kan du klikke her.  
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