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EDPB: 
en garant för 
lika rättigheter

Hur kan EDPB se till att skyddet 
av personuppgifter är likvärdigt  
i 30 länder?

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tre huvuduppgifter: 

• Att ge allmän vägledning om tolkning och tillämpning 
av EU:s dataskyddslagstiftning.

• Att ge Europeiska kommissionen råd om ny 
lagstiftning när denna är av särskild betydelse för 
enskilda personers fri- och rättigheter i fråga om 
dataskydd.

• Att fatta beslut och avge yttranden om nationella 
tillsynsmyndigheters förslag till beslut som har  
gränsöverskridande effekter för att uppnå enhetlighet.

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett 
självständigt EU-organ som har som mål att se till att 
EU:s dataskyddslagstiftning tillämpas på ett enhetligt 
sätt. EDPB består av företrädare för de nationella 
tillsynsmyndigheterna i alla EU:s medlemsstater samt 
Island, Liechtenstein och Norge1, plus den Europeiska 
datatillsynsmannen, som övervakar EU-institutionernas 
behandling av personuppgifter. Europeiska 
kommissionen har också rätt att delta i arbetet. EDPB 
bidrar till att säkerställa att alla i Europa har samma 
rättigheter i fråga om dataskydd, oavsett var de bor.

1.  Eftersom den allmänna dataskyddsförordningen tillämpas 
också i dessa tre länder omfattar den EES-området. Alla 
hänvisningar till EU ska tolkas som hänvisningar till EES-områ-
det, så att även dessa länder omfattas. 



Allmän vägledning
EDPB utfärdar riktlinjer och rekommendationer för att 
främja en gemensam förståelse för EU:s dataskyddsla-
gar. EDPB förklarar bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter och tillhandahåller en enhetlig 
tolkning av rättigheter och skyldigheter.

Rådgivare till Europeiska 
kommissionen
EDPB ger kommissionen råd i frågor som rör skydd av 
personuppgifter och om förslag till ny lagstiftning som 
har stor inverkan på rättigheter och skyldigheter i fråga 
om dataskydd. Därigenom ser EDPB till att ny  
EU-lagstiftning håller högsta dataskyddsnivå. 

Enhetlighet  och en enda 
kontaktpunkt
Det är de nationella tillsynsmyndigheterna som 
ansvarar för att se till att den allmänna dataskyddsför-
ordningen efterlevs. Varje EU-medlemsstat har en egen 
självständig tillsynsmyndighet som övervakar tillämp-
ningen av dataskyddsförordningen och hanterar 
klagomål. Genom förordningen inrättades ett system 
för samarbete mellan de behöriga tillsynsmyndigheter-
na med målet att nå konsensus när personuppgiftsbe-
handlingen äger rum i flera EU-länder. Detta system 
med en enda kontaktpunkt är utformat för att minska 
den administrativa bördan för organisationerna och 
göra det lättare för enskilda personer att utöva sina 
rättigheter från hemorten. 

Om de behöriga tillsynsmyndigheterna inte kan komma 
överens fattar EDPB ett bindande beslut för att avgöra 
tvisten.

Dessutom avger EDPB yttranden om vissa förslag till 
beslut från de europeiska tillsynsmyndigheterna som 
har gränsöverskridande verkningar (till exempel om 
nya standardkontrakt eller uppförandekoder). EDPB kan 
också avge yttranden om allmän tillämpning av 
dataskyddsförordningen och om frågor som har 
effekter i mer än en medlemsstat. Målet är att skapa 
enhetlighet mellan de nationella tillsynsmyndigheter-
nas arbete.

Hur systemet med en enda 
kontaktpunkt fungerar i praktiken

Gianna, Pietro och Marco anser att ett privat företag 
allvarligt har kränkt deras (och många andra européers) 
rättigheter till sina personuppgifter genom att lämna ut 
uppgifterna till tredje parter utan att ha någon rättslig 
grund för detta. 

De berörda personerna hör hemma på olika platser i 
Italien. De vill framföra ett klagomål mot företaget, men 
detta har sitt huvudkontor i Stockholm.
Lyckligtvis ger dataskyddsförordningen dem möjlighet 
att framföra ett klagomål till den italienska dataskydds-
myndigheten.

Tack vare systemet med en enda kontaktpunkt kan den 
italienska myndigheten (den ”berörda tillsynsmyndighe-
ten”) begära att den svenska tillsynsmyndigheten ska 
undersöka klagomålet. Eftersom det har bekräftats att 
många andra privatpersoner runt om i Europa påverkas 
av det svenska företagets agerande påtar sig den 
svenska tillsynsmyndigheten rollen som ”ledande 
tillsynsmyndighet”.

Den svenska tillsynsmyndigheten samarbetar med den 
italienska tillsynsmyndigheten och alla andra behöriga 
myndigheter. Den svenska tillsynsmyndigheten har 
sedan att fatta beslut mot företaget. Därefter meddelar 
den italienska tillsynsmyndigheten Gianna, Pietro och 
Marco på deras eget språk det beslut som den svenska 
tillsynsmyndigheten har fattat.

Om myndigheterna i stället kommer fram till att 
företaget inte har brutit mot dataskyddsförordningen 
fattar den italienska tillsynsmyndigheten beslut om att 
avvisa klagomålet. Om Gianna, Pietro och Marco inte är 
överens kan de – tack vare den enda kontaktpunkten – 
ifrågasätta tillsynsmyndigheternas beslut inför en 
domstol i sin medlemsstat och därigenom på sitt eget 
språk.

Slutligen kan den svenska tillsynsmyndigheten 
hänskjuta ärendet till EDPB om myndigheterna inte kan 
enas om vilka åtgärder som ska vidtas. EDPB analyserar 
då frågan ytterligare och fattar sedan genom omröst-
ning ett bindande beslut som avgör tvisten mellan 
myndigheterna. 

Den enda kontaktpunkten hjälper enskilda individer att 
hävda sina rättigheter, oavsett var i Europa de bor. 


