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Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) är ett oberoende 

EU-organ som inrättades genom den allmänna 

dataskyddsförordningen och som har i uppdrag att säkerställa 

en enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den uppnår detta 

mål genom att främja samarbete mellan nationella 

tillsynsmyndigheter och utfärda allmänna riktlinjer för 

tolkningen och tillämpningen av dataskyddsregler för hela 

EES.

Europeiska dataskyddsstyrelsen består av cheferna för EU:s 

tillsynsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen.  

Tillsynsmyndigheterna i EES-länderna (Island, Liechtenstein 

och Norge) är också medlemmar i dataskyddsstyrelsen, 

även om de inte har rösträtt. Europeiska kommissionen 

och – när det gäller frågor som rör den allmänna 

dataskyddsförordningen – Eftas övervakningsmyndighet har 

rätt att delta i dataskyddsstyrelsens verksamhet och möten. 

Dataskyddsstyrelsen har sitt säte i Bryssel.

Dataskyddsstyrelsen har ett sekretariat som tillhandahålls 

av Europeiska datatillsynsmannen. Villkoren för samarbetet 

mellan Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska 

datatillsynsmannen fastställs i ett samförståndsavtal. 

https://edpb.europa.eu/edpb_sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_sv
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1. VIKTIGA HÄNDELSER 
UNDER 2021 

1.1. RIKTLINJER EFTER DOMEN 
I MÅLET SCHREMS II

Som en del av sitt vägledande arbete efter Europeiska 

unionens domstols dom i mål C-311/18 Schrems II 

utfärdade dataskyddsstyrelsen rekommendationer och ett 

gemensamt yttrande tillsammans med datatillsynsmannen. 

De uppdaterade rekommendationerna 01/2020 om 

åtgärder som komplement till överföringsverktyg för att 

säkerställa överensstämmelsen med EU-nivån för skydd av 

personuppgifter efter offentligt samråd kompletterar och 

är förenliga med kommissionens standardavtalsklausuler 

för internationella dataöverföringar. EDPS:s och EDPB:s 

gemensamma yttrande 02/2021 om standardavtalsklausuler 

för överföring av personuppgifter till tredjeland vägleder 

exportörer i hur standardavtalsklausulerna ska tillämpas 

korrekt genom att beakta de nya kraven i den allmänna 

dataskyddsförordningen och domen i målet Schrems II.

1.2. DATASKYDDSSTYRELSENS 
OCH DATATILLSYNSMANNENS 
GEMENSAMMA YTTRANDE 
OM RÄTTSAKTEN OM 
ARTIFICIELL INTELLIGENS

Efter offentliggörandet av kommissionens förslag till 

förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens 

antog dataskyddsstyrelsen och datatillsynsmannen 

det gemensamma yttrandet 05/2021 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade 

regler för artificiell intelligens (rättsakt om artificiell 

intelligens). Det gemensamma yttrandet behandlar punkter 

som t.ex. förslagets tillämpningsområde, en riskbaserad 

metod och anpassning till dataskyddsförordningen, men 

även förbjudna användningar av AI, AI-system med hög risk, 

styrning och den europeiska AI-nämnden, regulatoriska 

sandlådor och samspel med ramen för dataskydd.

1.3. BINDANDE BESLUT OM WHATSAPP 
IRELAND ENLIGT ARTIKEL 65 I 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Dataskyddsstyrelsen antog ett bindande beslut grundat på 

artikel 65.1 a i dataskyddsförordningen, som syftade till att 

åtgärda bristen på konsensus om vissa aspekter av ett utkast 

till beslut som utfärdats av den irländska tillsynsmyndigheten 

som ansvarig tillsynsmyndighet avseende WhatsApp Ireland 

Ltd. (WhatsApp IE) och de efterföljande invändningar 

som framförts av ett antal berörda tillsynsmyndigheter. 

Dataskyddsstyrelsen drog slutsatsen att den irländska 

tillsynsmyndigheten bör änd$ra sitt utkast till beslut om 

WhatsApp IE om överträdelser av öppenhetskraven, 

perioden för att se till att behandlingen sker i enlighet med 

bestämmelserna och beräkningen av böterna.

1.4. FÖRSTA BRÅDSKANDE BINDANDE 
BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 66 I 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Dataskyddsstyrelsen antog sitt första brådskande bindande 

beslut enligt artikel 66.2 i dataskyddsförordningen efter 

en begäran från tillsynsmyndigheten i Hamburg, som hade 

antagit provisoriska åtgärder mot Facebook Ireland Ltd. 

(Facebook IE) enligt artikel 66.1 i dataskyddsförordningen. 

De provisoriska åtgärderna förbjöd Facebook IE att under 

tre månader behandla uppgifter som avser personer bosatta 

i Tyskland som använde WhatsApp för Facebook IE:s egna 

ändamål, till följd av en ändring av användningsvillkoren och 

integritetspolicyn för europeiska användare av WhatsApp IE.

Dataskyddsstyrelsen beslutade att villkoren för att visa att det 

föreligger en överträdelse av dataskyddsförordningen och att 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_sv
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skyndsamma åtgärder krävs inte var uppfyllda, vilket innebar 

att den irländska tillsynsmyndigheten inte behövde vidta 

slutgiltiga åtgärder mot Facebook IE. Dataskyddsstyrelsen 

begärde dock att den irländska tillsynsmyndigheten skulle 

genomföra en lagstadgad undersökning, fastställa huruvida 

sådan behandling skedde eller ej, och om så var fallet, om 

det fanns en lämplig rättslig grund för behandlingen enligt 

artiklarna 5.1 a och 6.1 i dataskyddsförordningen, och 

ytterligare undersöka Facebook IE:s roll. 

1.5. DATASKYDDSSTYRELSENS 
SYNPUNKTER PÅ UTKASTET TILL 
BESLUT OM ADEKVAT SKYDDSNIVÅ 
I FÖRENADE KUNGARIKET

Under 2021 avgav dataskyddsstyrelsen två yttranden om 

kommissionens utkast till genomförandebeslut om adekvat 

skydd av personuppgifter i Förenade kungariket och 

rekommendationer om referensramen för adekvat skyddsnivå 

enligt direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning.

Yttrande 14/2021 rör adekvat skydd av personuppgifter i 

Förenade kungariket i enlighet med dataskyddsförordningen. 

I yttrandet bedöms allmänna dataskyddsaspekter i 

Förenade kungarikets rättsliga ram. Dessutom undersöks 

Förenade kungarikets offentliga myndigheters tillgång till 

personuppgifter som överförts från EES till Förenade kungariket 

för brottsbekämpande ändamål och nationell säkerhet. 

Yttrande 15/2021 rör adekvat skydd av personuppgifter 

i Förenade kungariket, men grundas på direktivet om 

uppgiftsskydd vid brottsbekämpning. I yttrandet analyseras 

utkastet till beslut om adekvat skyddsnivå mot bakgrund av 

rekommendationerna 01/2021 och relevant rättspraxis som 

återspeglas i rekommendationerna 02/2020 om europeiska 

nödvändiga garantier för övervakningsåtgärder. Detta var 

det allra första utkastet till genomförandebeslut om ett 

tredjelands adekvata skydd enligt direktivet om uppgiftsskydd 

vid brottsbekämpning som lagts fram av kommissionen och 

bedömts av dataskyddsstyrelsen. Rekommendationerna 

01/2021 om referensramen för adekvat skyddsnivå enligt 

direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning ger 

kommissionen vägledning om skyddsnivån för personuppgifter 

i tredjeländer och internationella organisationer enligt 

direktivet.

2.             EUROPEISKA 
DATASKYDDSSTYRELSENS 
VERKSAMHET UNDER 2021

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av 

dataskyddsförordningen i hela EES utfärdar 

dataskyddsstyrelsen allmänna riktlinjer för att förtydliga EU:s 

dataskyddslagar. Under 2021 antog dataskyddsstyrelsen 14 

riktlinjer och rekommendationer om ämnen som anmälan 

om personuppgiftsincidenter, uppförandekoder som 

dataöverföringsverktyg, lagring av kreditkortsuppgifter, 

virtuella röstassistenter och innebörden av särskilda 

begrepp i dataskyddsförordningen. Bland dessa riktlinjer 

och rekommendationer antog dataskyddsstyrelsen även sex 

dokument efter offentligt samråd.

Dataskyddsstyrelsen antog vidare 15 lagstiftningssamråd eller 

uttalanden riktade till EU:s lagstiftare eller medlemsstater.

Dataskyddsstyrelsen avgav yttranden om konsekvens för att 

säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna tillämpar 

dataskyddsförordningen på ett enhetligt sätt. Under 2021 

avgav dataskyddsstyrelsen 35 yttranden i enlighet med artikel 

64 i dataskyddsförordningen. Dessa yttranden gällde främst 

utkast till beslut om bindande företagsbestämmelser, utkast 

till krav för ackreditering för ett organ för övervakning av 

uppförandekoder eller ett certifieringsorgan samt utkast till 

standardavtalsklausuler.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/recommendations_sk
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/opinion-board-art-64_sv


6

EDPB:s årsrapport för 2021

3.             TILLSYNSMYNDIGHETERNAS 
VERKSAMHET UNDER 2021

De nationella tillsynsmyndigheterna är oberoende offentliga 

myndigheter som säkerställer en enhetlig tillämpning av 

dataskyddslagstiftningen.  De spelar en viktig roll när det 

gäller att skydda enskildas rättigheter i fråga om dataskydd, 

särskilt genom att utöva korrigerande befogenheter. På 

dataskyddsstyrelsens webbplats finns ett urval av åtgärder 

utförda av tillsynsmyndigheter som rör efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen på nationell nivå. På sin webbplats 

för dataskyddsstyrelsen även en förteckning över beslut 

som fattats av nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med 

samarbetsförfarandet med en enda kontaktpunkt (artikel 60 i 

dataskyddsförordningen).

3. 1.        GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

En av tillsynsmyndigheternas uppgifter är att 
samordna beslutsfattandet i gränsöverskridande 
databehandlingsärenden.

Mellan den 1 januari och den 31 december 2021 registrerades 
506 gränsöverskridande ärenden i databasen.

Av dessa hade 375 sitt ursprung i ett klagomål, medan 131 
hade annat ursprung, såsom utredningar, rättsliga skyldigheter 
och/eller rapporter i media.

Mekanismen för en enda kontaktpunkt kräver samarbete 
mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda 
tillsynsmyndigheterna. Den ansvariga tillsynsmyndigheten 
leder utredningen och spelar en viktig roll i förfarandet för att 
uppnå samförstånd mellan de berörda tillsynsmyndigheterna, 
och arbetar dessutom för att nå ett samordnat beslut 
med avseende på den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet. Mellan den 1 januari och den 31 
december 2021 utfärdades 209 utkast till beslut, vilka ledde 

till 141 slutliga beslut.

Förfarandet för ömsesidigt bistånd gör det möjligt för 

tillsynsmyndigheterna att be andra tillsynsmyndigheter om 

information eller begära andra åtgärder för ett effektivt 

samarbete, såsom förhandstillstånd eller utredningar. Mellan 

den 1 januari och den 31 december.

4.             SAMRÅD MED 
BERÖRDA PARTER

Dataskyddsstyrelsen genomförde en undersökning som en del 

av den årliga översynen av dataskyddsstyrelsens verksamhet 

enligt artikel 71.2 i dataskyddsförordningen. Frågorna var 

inriktade på dataskyddsstyrelsens arbete och resultat under 

2021, med fokus på dess riktlinjer och rekommendationer, 

allt i syfte att förstå i vilken utsträckning berörda parter anser 

att dataskyddsstyrelsens vägledning är till hjälp vid tolkningen 

av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, och för att 

identifiera framtida vägar för att bättre stödja enskilda och 

organisationer när de samverkar med EU:s ram för dataskydd.

5.             STRATEGI OCH MÅL FÖR 2022

Dataskyddsstyrelsens strategi för 2021–2023 omfattar fyra 

huvudpelare, samt en uppsättning av tre nyckelåtgärder 

per pelare som ska bidra till att målen uppnås. I början av 

2021 antog dataskyddsstyrelsen sitt tvååriga arbetsprogram 

för 2021–2022, i enlighet med artikel 29 i styrelsens 

arbetsordning. Arbetsprogrammet följer de prioriteringar 

som fastställs i strategin och kommer att omsätta dessa i 

praktiken.

https://edpb.europa.eu/news/news_sv?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/news/news_sv?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_sv
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_sv
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_sv.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_sv
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KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel

Kontorsadress
Rue Montoyer 30, B-1000 Bryssel


