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Inledning, avgränsningar

• Överföring av personuppgifter

• Överföring till tredje land

• Lunds universitets perspektiv

• Bedömning i varje enskilt fall 



Tredjelandsöverföring – krav 

• Skyddsnivån får inte försämras

• Mekanismer

Beslut om adekvat skyddsnivå

”Lämpliga skyddsåtgärder” / SCC

Särskilda situationer, enstaka fall

• Schrems II, EDPBs efterföljande vägledning

Läs mer på 

Överföring av personuppgifter utanför EU och EES | Medarbetarwebben (lu.se)

Överföring till tredje land | IMY

Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49 enligt förordning 2016/679 | European Data 

Protection Board (europa.eu)

https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering-samt-dataskydd/personuppgifter-och-dataskydd-gdpr/overgripande-information/overforing-av-personuppgifter-utanfor-eu-och-ees
https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_sv


Tredjelandsöverföring i forskningssyfte 

• EDPBs vägledning, scenario 2 gäller forskning.

Pseudonymisering kan under vissa förutsättningar 

avhjälpa brister i mottagarlandets skyddsnivå. 

Fem specifika krav måste vara uppfyllda.

Därutöver ska LU har analyserat och bedömt att det inte 

går att hänföra personuppgifterna till en identifierad eller 

identifierbar person även vid användning av ytterligare 

information.

Bedömningen av om personuppgifter lagligen kan föras 

över till tredje land ska dokumenteras.

Läs mer på 

edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf (europa.eu)

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_recommendations_202001_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf


DSO rekommendationer

• DSO har lämnat rekommendationer till förvaltningschefen*, 

som omfattar bl.a.

Kartläggning av tredjelandsöverföringar, omfattning och 

tidsplan

Lämpliga skyddsåtgärder om standardavtalsklausuler kan 

användas 

Förhållningssätt till överföringar som saknar laglig grund 

men i praktiken inte kan avbrytas

Förhållningssätt till nya avtal om överföringar under tiden 

oklarhet råder

Behov av stöd till verksamheten vid kartläggning och 

analys

*STYR 2020/1432 daterad september 2020.



Universitetets ställningstagande

• Nätverket av universitetsdirektörer har lämnat ett uppdrag till 

en samordningsgrupp med följande beskrivning.

Att beskriva förutsättningarna för överföringar av 

personuppgifter till länder utanför EU/EES mot bakgrund 

av den s.k. Schrems II-domen samt att i väntan på 

uppdragets slutleverans föreslå en rekommendation om 

hur ianspråktagande av tjänster som innebär sådana 

överföringar av personuppgifter kan hanteras.

• Uppdraget slutligt formulerat först förra veckan men arbete 

ska ha påbörjats redan i april och ska slutföras i juli




