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1 INLEDNING

1. Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) uppgift är att säkerställa en konsekvent tillämpning av de
europeiska dataskyddsbestämmelserna och främja ett effektivt samarbete mellan
tillsynsmyndigheterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2. Den 25 maj 2018 inledde EDPB arbetet med att inrätta en ny institutionell och rättslig ram, vilken
omfattar både den allmänna dataskyddsförordningen1 och dataskyddsdirektivet för
brottsbekämpning2. Enligt båda dessa regelverk är samarbete inte längre bara en möjlighet eller en
stödåtgärd, utan det utgör en integrerad och central del av vårt arbete. Mycket har redan
åstadkommits men ett antal utmaningar kvarstår för att förbättra personuppgiftsskyddet inom och
utanför våra gränser. För att effektivt kunna hantera framtida utmaningar har EDPB beslutat att
fastställa en strategi för 2021–2023.

3. Vår verksamhet syftar ytterst till att skydda enskilda personer vid behandling av personuppgifter. Själva
kärnan i vår strategi är att utveckla en gemensam dataskyddskultur, vilken på ett globalt plan kan tjäna
som inspiration och förebild.

4. Strategin innehåller ingen fullständig översikt över EDPB:s arbete framöver, utan snarare fyra
huvudpelare för våra strategiska mål, liksom viktiga åtgärder för att uppnå dessa mål. EDPB ska
genomföra strategin inom ramen för sitt arbetsprogram, och kommer att rapportera om de framsteg
som gjorts i fråga om varje pelare i sina årliga rapporter.

2 PELARE 1: FRÄMJA HARMONISERING OCH EFTERLEVNAD

5. EDPB ska fortsätta arbeta för att skapa största möjliga enhetlighet i tillämpningen av
dataskyddsbestämmelserna och begränsa fragmenteringen bland medlemsstaterna. EDPB ska, vid
sidan om att tillhandahålla praktisk, tillgänglig och begriplig vägledning, utveckla och främja verktyg
som kan hjälpa till att praktiskt genomföra dataskydd, med beaktande av olika intressenters praktiska
erfarenheter från fältet.

 Nyckelåtgärd 1: EDPB ska fokusera på att tillhandahålla ytterligare vägledning om centrala
begrepp inom EU:s dataskyddslagstiftning (t.ex. om begreppet berättigat intresse eller
omfattningen av de registrerades rättigheter), vilka är nödvändiga för en enhetlig rättstillämpning.
Genom att anordna särskilda samråd med intressenter och allmänheten ska vi fortsätta att
samarbeta med olika externa parter (stora företag, små och medelstora företag, icke-statliga
organisationer, nätverk för dataskyddsombud och andra dataskyddsspecialister) för att säkerställa
praktisk relevans. Ytterligare ansträngningar behövs för en mer proaktiv tillämpning av

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF.
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mekanismen för enhetlighet liksom andra verktyg för att hantera eventuella skillnader mellan
medlemsstaterna vad gäller tolkning och praxis.

 Nyckelåtgärd 2: EDPB ska ytterligare främja utveckling och genomförande av
efterlevnadsmekanismer för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Vi kommer
att öka insatserna och resurserna, framför allt genom särskilda seminarier och
personalutbildningar, i syfte att stimulera utvecklingen av verktyg som främjar efterlevnad, i
synnerhet uppförandekoder och certifieringar.

 Nyckelåtgärd 3: EDPB ska främja utvecklingen av gemensamma verktyg för allmänheten och
bedriva verksamhet för att öka medvetenheten och utåtriktad verksamhet. EDPB utfärdar redan
riktlinjer och yttranden som riktar sig till yrkesverksamma med omfattande expertkunskaper. På
grundval av redan tillgängliga resurser på nationell nivå ska dataskyddsstyrelsen även utveckla
skräddarsydda verktyg för yrkesverksamma utan expertkunskaper, såsom små och medelstora
företag, och för registrerade, i synnerhet barn.

3 PELARE 2: STÖDJA ETT EFFEKTIVT GENOMFÖRANDE OCH ETT
EFFEKTIVT SAMARBETE MELLAN NATIONELLA
TILLSYNSMYNDIGHETER

6. EDPB verkar för att stödja samarbete mellan alla nationella tillsynsmyndigheter som arbetar
tillsammans för att säkerställa att den europeiska dataskyddslagstiftningen verkställs. Vi ska
effektivisera interna processer, kombinera kompetens och främja ökad samordning. Utöver att
säkerställa mer effektivt fungerande mekanismer för samarbete och enhetlighet vill vi även arbeta för
att utveckla en verkligt EU-omfattande verkställighetskultur bland berörda tillsynsmyndigheter.

 Nyckelåtgärd 1: EDPB ska främja och underlätta användningen av alla de samarbetsverktyg
som fastställs i kapitel VII i den allmänna dataskyddsförordningen och kapitel VII i
dataskyddsdirektivet för brottsbekämpning, överbrygga skillnader mellan nationella rättsliga
åtgärder och kontinuerligt utvärdera och förbättra verktygens ändamålsenlighet och
effektivitet. EDPB ska dessutom främja en gemensam tillämpning av centrala begrepp inom
ramen för samarbetsförfarandet och förbättra kommunikationen mellan tillsynsmyndigheter.

 Nyckelåtgärd 2: EDPB ska genomföra en ram för samordnat verkställande för att underlätta
gemensamma åtgärder på ett flexibelt men samordnat sätt. Detta omfattar allt ifrån att öka
den gemensamma medvetenheten och samla in information till att kontrollera verkställighet
och utföra gemensamma utredningar. Ramen för samordnat verkställande ska bidra till att
underlätta samordningen av de verkställighetsåtgärder som vidtas på grundval av gemensamt
fastställda prioriteringar och metoder.

 Nyckelåtgärd 3: EDPB ska inrätta en stödgrupp med experter på grundval av ett pilotprojekt.
Gruppen ska tillhandahålla materiellt bistånd i form av värdefull sakkunskap i samband med
utredningar och verkställighetsåtgärder av betydande gemensamt intresse, och förstärka
samarbetet och solidariteten mellan samtliga tillsynsmyndigheter genom att stärka och
komplettera enskilda myndigheters starka sidor och tillgodose operativa behov.
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4 PELARE 3: FOKUSERA PÅ GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER I
FÖRHÅLLANDE TILL NY TEKNIK

7. Genom att skydda personuppgifter kan vi säkerställa att tekniken, nya affärsmodeller och samhället
utvecklas i enlighet med våra värderingar, däribland mänsklig värdighet, självbestämmande och frihet.
EDPB ska fortlöpande övervaka ny och framväxande teknik och hur denna teknik kan påverka individers
dagliga liv och grundläggande rättigheter. Alla människor bör åtnjuta dataskydd, särskilt vid sådan
uppgiftsbehandling som utgör det största hotet mot enskildas rättigheter och friheter (t.ex. för att
förhindra diskriminering). Vi ska bidra till att forma Europas digitala framtid i linje med våra
gemensamma värderingar och regler, och fortsätta samarbeta med andra tillsynsmyndigheter och
beslutsfattare för att främja ett enhetligt regelverk och ökat skydd för individer.

 Nyckelåtgärd 1: Utvärdera ny teknik. EDPB ska proaktivt övervaka, utvärdera och utarbeta
gemensamma ståndpunkter och riktlinjer vad gäller nya tekniska tillämpningar på områden
såsom artificiell intelligens (AI), biometri, profilering och digital reklamteknik, liksom
fortlöpande utvärdera befintliga ståndpunkter i fråga om applikationer såsom molntjänster
och blockkedjor.

 Nyckelåtgärd 2: Bättre inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt möjligheter att
utkräva ansvar. EDPB ska tillhandahålla tydliga riktlinjer för hur principerna om dataskydd
effektivt kan genomföras, vad enskilda personer kan förvänta sig och vad organisationer kan
göra för att ytterligare förbättra individers möjligheter att utöva kontroll över sina
personuppgifter och påvisa att alla skyldigheter fullgörs.

 Nyckelåtgärd 3: EDPB ska öka förbindelser och samarbetet med andra tillsynsmyndigheter
(t.ex. konsumentskydds- och konkurrensmyndigheter) och beslutsfattare för att säkerställa att
enskilda erhåller största möjliga skydd och för att förhindra att skada uppstår, även när så är
nödvändigt eller lämpligt inom ramen för öppna samråd om nya förslag eller projekt.

5 PELARE 4: DEN GLOBALA DIMENSIONEN

8. EDPB är fast besluten att fastställa och främja höga standarder på EU-nivå och global nivå för
internationella dataöverföringar till tredjeländer inom den privata och offentliga sektorn, däribland
inom sektorn för brottsbekämpning. Vi ska stärka vårt samarbete med det internationella samfundet
för att föra fram EU:s bestämmelser om dataskydd som en global förebild samt säkerställa ett effektivt
skydd av personuppgifter utanför EU:s gränser.

 Nyckelåtgärd 1: Främja användningen av överföringsverktyg för att säkerställa en i allt
väsentligt likvärdig skyddsnivå och öka medvetenheten om det praktiska genomförandet av
dem. EDPB ska utarbeta och tillhandahålla ytterligare praktisk vägledning om hur dessa
överföringsverktyg – särskilt nya sådana – kan bidra till att upprätthålla en hög skyddsnivå för
personuppgifter som överförs från EES till tredjeländer. EDPB ska i samband med detta beakta
de risker som är förknippade med att bevilja offentliga myndigheter i tredjeländer tillgång till
personuppgifter liksom behovet av att säkerställa lagstadgade rättigheter, effektiv rättslig
prövning och effektiva skyddsåtgärder vid vidare överföring.
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 Nyckelåtgärd 2: Samarbeta med det internationella samfundet. EDPB och dess medlemmar
ska verka för dialog med internationella organisationer och institutionella nätverk för att visa
ledarskap inom ramen för dataskydd samt främja en hög skyddsnivå i hela världen.

 Nyckelåtgärd 3: EDPB ska underlätta samarbetet mellan sina medlemmar och
tillsynsmyndigheter i tredjeländer, med fokus på samarbete vid verkställighetsärenden där
personuppgiftsansvariga/personuppgiftsbiträden befinner sig utanför EES.

För Europeiska dataskyddsstyrelsen

Ordförande

(Andrea Jelinek)


