
Överföring av personuppgifter till tredje land och Schrems II-domen 
 

Både Facebook och Google för över sin data till sina servrar i USA. Detta innebär att du som företagare 
är ansvarig för att dina kunders personuppgifter förs över till USA när du till exempel använder 
Facebook-pixeln eller Google Analytics på din hemsida. Tidigare har detta inte varit något problem 
men i somras kom en ny dom på EU-nivå (Schrems II) som innebär att personuppgifter inte får föras 
över till länder utan ”adekvat skyddsnivå”. Enligt denna dom uppfyller inte USA kriterierna för ”adekvat 
skyddsnivå”. Egentligen innebär detta att Google Analytics och Facebook-pixeln inte längre är tillåtna 
att använda i EU, men det finns dock undantag i denna dom som gör att du som företagare fortfarande 
kan använda verktygen. Dessa undantag återfinns i artiklarna 45-50, som du kan läsa HÄR, men för 
mindre företag inom besöksnäringen är det för närvarande endast undantagen i artikel 49 som är 
relevant. Detta avgörande i EU-domstolen och underkännandet av USA:s skyddsnivå för 
personuppgifter spelar alltså ingen roll om du kan hitta stöd för att föra över personuppgifter i någon 
av bestämmelserna i artikel 49. Den första bestämmelsen i artikel 49 kan du läsa nedan: 

 
a) Den registrerade har uttryckligen samtyckt till att uppgifterna får överföras, efter att först ha blivit 
informerad om de eventuella riskerna med sådana överföringar för den registrerade när det inte 
föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder. 

 
Vad betyder detta för ditt företag? Jo, du behöver: 

 
 Kartlägga vilken behandling av personuppgifter som sker – både rörande kunder, anställda och 

ev. leverantörer. 
 Upprätta avtal med personuppgiftsbiträden, dvs företag som behandlar personuppgifter åt 

dig. 
 Informera på din hemsida om att personuppgifter som behandlas av er eller era 

personuppgiftsbiträden kan komma att överföras till tredje land. 
 Begära samtycke av den registrerade (den vars personuppgifter ni behandlar), vilket du enklast 

gör genom en cookie-pop up. 
 
 

Använd gärna mallarna för integritetspolicy och cookiepolicy från vår kunskapssida där 
nödvändig  information finns med. 
 


