
Schrems ll – hur ser framtiden ut för 

dataskyddet?

- och vad innebär detta för er? 

• Please make sure your microphone and camera is turned off

• Please use the chat if you would like to ask questions

• We are recording this session. 



Vilka är vi?

Nezik Keshto 

nezik.keshto@transcendentgroup.com

Nicolas Strömbäck

Nicolas.stromback@transcendentgroup.com
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Case study – Techbolaget AB

Schrems II-domen och efterspelet



Schrems II-domen och efterspelet

SCC – case
to case basis 
+ additional
safeguard
measures.  

Privacy
Shields

Safe
harbour



Legala konsekvenser - SCC

TEKNISKA

kryptering

pseudonymisering

AVTAL

åtaganden om 
öppenhet

revision

ORGANISATORISKA

policyer

utbildning

Avtalsmässiga + organisatoriska 

åtgärder kan komplettera, men inte 

ersätta tillräckliga tekniska åtgärder!

Uppdatering av nuvarande 

SCC-mallar. Samråd 

avslutades i december 

2020. 



If, ultimately, you cannot ensure an 

essentially equivalent level of protection, 
you must not transfer the personal data.” 
- EDPB 



Case Study –

Techbolaget AB

UNDERLEVERANTÖRER SCHREMS ll UTMANINGAR?

Tech

bolaget AB

Tech

bolaget 

AB



Exempel på utmaningar:

Otydligheter i 
dataskyddsavtal

Otydligheter 
kring hosting

Otydligheter 
kring sub

processing

Otydligheter 
kring 

företagsstrukturer



Förslag på metod – steg 1

Steg 1: 
Kännedom 

om 
överföringar

Due diligence + 
dokumentation

Inventering av verksamhetens 
tillgångar som hanterar 

persondata

Övergripande riskbedömning 
(hela verksamheten)

Första gallring av 
verksamhetens tillgångar



Förslag på metod – steg 2+3

Steg 2+3: Verifiera 
överföringsmekanism 

och bedöm 
rättsläget

Individuella 
riskbedömningar 

för grupper av 
störst risk 

Individuella 
riskbedömningar 

för grupper av 
lågrisktillgångar



Förslag på metod – steg 4

Steg 4: 
Identifiera och 

välj 
skyddsåtgärder

Baserat på de 
riskbedömningar som 

har gjorts ska 
skyddsåtgärder väljas



Egna erfarenheter och tankar 

för framtiden
- reflektioner från GRC-världen



Frågor?



Sammanfattning & TACK!

-

• Följ rättsläget 
gällande Schrems ll, 
utlåtanden från 
EDPB, IMY etc

Omvärldsbevakning 

• Governance + 
inventering  

• Kartlägg risker och 
utmaningar med er 
verksamhets 
databehandling

Överblick på 
verksamheten 

• Utifrån 
verksamhetens art 
och 
rekommendationer, 
välj lämpliga 
skyddsåtgärder.  

Vilka skyddsåtgärder 
behöver vi? 



transcendentgroup.com
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