
VälkomnaWebinarie  - NYA SCC

G
D

PR
 H

er
o



Presentatör

Daniel 
Sällberg

Johanna 
Wetterberg

Presentatör

Moderator (chatt)

Julianne 
Ahlesten

ü Skriv era frågor i chatten så fångar vi upp så många vi hinner!
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§ Studentmedarbetare här på GDPR Hero. 
§ Termin 6 på juristprogrammet i Lund.
§ Ger de företag och organisationer vi hjälper praktisk vägledning 

i sitt dagliga arbete och är även noga med att dela sina 
erfarenheter på vår blogg!

§ VD för GDPR Hero
§ Juristexamen Lund, Civilekonom, m.m.
§ Externt dataskyddsombud, EU representant, rådgivare
§ Uteslutande GDPR sedan 2016, läkemedelsbolag, e-commerce, kyrkliga 

samfund, skola, HR, m.m…
§ Utvecklar digitala lösningar på juridiska utmaningar inom GDPR, drivs 

av att hitta gemensamma nämnare och lösningar.

§ Arbetar uteslutande med GDPR och dataskydd sedan 2017
§ Ansvarig för utveckling av vårt digitala registerföringsverktyg
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Vad menas med dessa 
standardavtalsklausuler?
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Vad är nytt?

Tidslinje Sammanfattning
och handlingsplan

?
Frågor

Vad är oförändrat?



Länder som anses uppfylla ”adekvat skyddsnivå” 
(Japan, Storbritannien, Schweiz, Israel, Nya 
Zeeland, Argentina, Uruguay, Isle of Man, Jersey, 
Guernsey, Färöarna och Kanada (för 
kommersiella organisationer))

EU  och  EES

• SCC
• BCR
• Ad hoc…
• Samtycke… (artikel 49)

Tredjelandsöverföring

För övriga områden krävs lämpliga skyddsåtgärder, såsom



• Ett avtal som täcker samtliga scenario för överföring istället för separata avtal

• Större flexibilitet vad gäller komplicerade avtalskedjor, genom modulär approach och en möjlighet för fler parter 

att ansluta till samma avtal

• Nya SCC är uppdaterade i linje med GDPR

• Innehåller verktyg för att uppfylla kraven ur Schems II, genom att innehålla de steg som organisationerna måste 

gå igenom, samt exempel på ’ytterligare säkerhetsåtgärder’, såsom kryptering, att användas efter behov.

Ur EU-kommissionens pressmeddelande 4 juni



Klausul 1 – Syfte och tillämpningsområde
Klausul 2 – Klausulernas verkan och beständighet 
Klausul 3 – Berättigade tredje parter
Klausul 4 – Tolkning
Klausul 5 – Hierarki
Klausul 6 – Beskrivning av överföring eller överföringarna
Klausul 7 – Dockningsklausul 
Klausul 8 – Skyddsåtgärder för uppgifter 
Klausul 9 – Användning av underentreprenörer  
Klausul 10 – De registrerades rättigheter 
Klausul 11 – Tillgång till prövning
Klausul 12 – Ansvarsskyldighet 
Klausul 13 – Tillsyn
Klausul 14 – Lokala lagar och förfaranden som påverkar efterlevnaden av klausulerna
Klausul 15 – Uppgiftsinförarens skyldigheter vid åtkomst av offentliga myndigheter 
Klausul 16 – Bristande efterlevnad av klausulerna och avtalets uppsägning
Klausul 17 – Tillämplig lag
Klausul 18 – Val av forum och jurisdiktion

Gemensamma

”Valfri”

Till stor del
Modulanpassade

Översikt av moduler



Modulär struktur – 4 moduler

Modul ett: PuA à PuA

Modul två: PuA à PuB

Modul tre: PuB à PuB

Modul fyra: PuB à PuA

• Tillägg (särskilt dokumentera parternas respektive roller per behandling)

• Bilaga I – Förteckning över parterna, beskrivning av överföringen m.m.

• Bilaga II - Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
• Bilaga III – Förteckning över underleverantörerna

Klausul 1-6 gemensamt (Syfte, verkan, 
berättigade tredje parter, tolkning, 
hierarki, beskrivning av överföring(arna))



Modul 1 (PuAßàPuA)

+ Uppgiftsminimering

Modul 2 (PuAàPuB)

+ underentreprenörer
+ radering och 
återlämnande

Modul 3 (PuB à PuB)

+ underentreprenörer
+ radering och 
återlämnande

Modul 4 (PuB à PuA)

- Ändamålsbegränsning
- Öppenhet
- Korrekthet

PUA PUBIngår PUB-avtal *

Vad är skillnaderna/likheterna mellan modulerna?

* Se Artikel 1.2 KOMMISSIONENS 
GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 
2021/914

Förklaring
+ finns
- finns inte



KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/914
Artikel 1.1 De standardavtalsklausuler som anges i bilagan anses garantera lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1
och 46.2 c i förordning (EU) 2016/679 …

Skäl (3)
[…] Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden uppmuntras att tillhandahålla ytterligare skyddsåtgärder genom avtalsenliga åtaganden 
som kompletterar standardavtalsklausulerna.
Skäl (19)
Överföring och behandling av personuppgifter enligt standardavtalsklausuler bör inte äga rum om lagstiftningen och förfarandena i det 
mottagande tredjelandet hindrar uppgiftsinföraren från att uppfylla kraven i klausulerna.
[…] När parterna kommer överens om standardavtalsklausulerna bör de garantera att de inte har någon anledning att misstänka att de lagar och 
förfaranden som är tillämpliga för uppgiftsinföraren inte stämmer överens med dessa krav.
Skäl (20)
Parterna bör framför allt ta hänsyn till de särskilda omständigheterna kring överföringen (däribland avtalets innehåll och varaktighet, karaktären 
hos de uppgifter som ska överföras, typen av mottagare, ändamålet med behandlingen), de lagar och förfaranden i det mottagande tredjelandet 
som är relevanta mot bakgrund av omständigheterna kring överföringen samt eventuella skyddsåtgärder som införts för att komplettera de som 
ingår i standardavtalsklausulerna (däribland relevanta avtalsenliga, tekniska och organisatoriska åtgärder som avser överföringen av 
personuppgifter och deras behandling i det mottagande tredjelandet).

à Är de nya standardavtalsklausulerna tillräckliga? Nej, fortfarande inte

Vad är oförändrat?



Vad är oförändrat?

SCC anses garantera lämpliga skyddsåtgärder … men … ni uppmuntras att:

• Överföringen bör inte äga rum om lagstiftningen och förfarandena i det mottagande tredjelandet 
hindrar uppgiftsinföraren från att uppfylla kraven i klausulerna.

• Tillhandahålla ”ytterligare skyddsåtgärder”

Och här ta hänsyn till:
• De särskilda omständigheterna  (däribland avtalets innehåll och varaktighet, karaktären hos de 

uppgifter som ska överföras, typen av mottagare, ändamålet med behandlingen)
• De lagar och förfaranden  (och relevanta avtalsenliga, tekniska och organisatoriska åtgärder).

à Räcker det med att hänvisa till eller använda de nya standardavtalsklausulerna så som de är? Inte 
riktigt.



2001, 2004 & 2010

Nya avtal får inte 
längre tecknas med de 
gamla SCC.

4 juni 2021

27 december 2022

Tidslinje

Nya behandlingar, 
parter, riktlinjer, 
Schems III?

EU-kommissionen 
presenterar nya SCC. 

Träder ikraft

27 juni 2021

Nya SCC Håll er uppdaterade!

Gamla SCC

Gäller överföring mellan 
två PuA samt mellan PuA
och PuB. Baserade på 
dataskyddsdirektivet.

Teckna ej med 
gamla SCC

27 september 2021

Tidigare versionerna av SCC utgör inte 
längre en giltig överföringsmekanism 
enligt kap. V, GDPR

Alla avtal måste 
vara ersatta
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Identifiera vilka 
leverantörer som 

inkluderar överföring 
till tredje land

Nya eller gamla 
SCC?

Dubbelkolla era uttalade 
roller (PuA/PuB)

Dokumenterad 
handlingsplan och 

kommunikation med 
partner/biträden

Fyll i tillämpliga 
bilagor

Hålla ett öga på 
utvecklingen

Sammanfattning



Hjälper er att kartlägga, hantera och rapportera er personuppgiftsbehandling 
på en och samma plats. 

www.gdprhero.se
046-273 1717

info@gdprhero.se

http://www.gdprhero.se/

