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Schrems II har skapt mye 
usikkerhet

Skate AU konkluderte 
desember 2020 med behovet 
for en koordineringsgruppe

Bruken av skytjenester er 
sentralt

Kort om koordineringsarbeid
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Våren 2021 oppsummert

risikobasert tilnærming

administrative opplysninger

hva er en overføring?

forskjellen på et inngrep 
og en krenkelse av en 
rettighet

EØS-rettslig metode
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Bruker Innloggingstidspunkt

froLun@nav.no 2021-10-
21T11:31:48+00:00

darVad@skatt.no 2019-10-
21T11:33:28+00:00

jofBar@digdir.no 2022-10-
21T11:11:45+00:00

draMal@nhn.no 2020-10-
21T11:21:26+00:00

Har det betydning hvilke typer opplysninger 
vi overfører?
Navn Bosted Sensitiv 

informasjon
Frodo Hobsyssel Hårete føtter
Darth Vader Dødsstjern

en
Ikke betalt 
barnebidrag

Joffrey 
Baratheon

Kings 
Landing

Tvilsomme 
gener

Draco 
Malfang

Galtvort Medlem av 
uønsket 
gruppering

mailto:froLun@nav.no
mailto:darVad@skatt.no
mailto:jofBar@digdir.no
mailto:draMal@nhn.no
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Hvor står vi nå?

Juridiske utgangspunktene er i 
større grad klarlagt enn våren 2021

EU-kommisjonens nye standard 
personvernbestemmelser
EDPB har gitt ut endret veiledning
Datatilsynet har publisert ny veiledning på sine 
nettsider

Fortsatt mye som gjenstår
Virksomhetene må nå anvende de juridiske 
utgangspunktene i sine konkrete saker
I dette må de foreta en rekke tekniske, 
sikkerhetsfaglige, og økonomiske vurderinger
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Veien videre

Administrative 
opplysninger

Tekniske tiltak Vurdering av vilkår Vurdering av 
muligheter og behov 

for reforhandling
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Relaterte utfordringer

Bør vi se offentlige 
virksomheter i sammenheng?

Er vi for avhengige av noen få 
selskaper?
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Oppsummert

Virksomhetene må gjøre de 
nødvendige vurderingene

Vi skal samarbeide Vil du være med, ta 
kontakt!

Koordinering av arbeidet med Schrems II-dommen | Digdir

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/koordinering-av-arbeidet-med-schrems-ii-dommen/2387


Digitaliseringsdirektoratet

postmottak@digdir.no

22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
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