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Høringsuttalelse - Endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med
Storbritannias uttreden av Den europeiske union
Vi viser til Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat av 11. november 2020 med
forslag til endringer i foretakslovgivningen i forbindelse med Storbritannias uttreden av Den
Europeiske union.
Datatilsynet har ingen merknader direkte til lovendringsforslaget. Vi ønsker likevel å knytte
noen kommentarer til aktuelle regler på personvernområdet.
Etter den 31. desember 2020 kan personopplysninger bare overføres til Storbritannia på
samme måte som til andre EØS-land dersom EU-kommisjonen treffer en beslutning om
tilsvarende beskyttelsesnivå etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 45
(adekvansbeslutning), og denne innlemmes i EØS-avtalen. EU-kommisjonen har ennå ikke
truffet noen slik beslutning.
Dersom EU-kommisjonen ikke treffer en adekvansbeslutning om Storbritannia, vil
overføringer av personopplysninger dit følge reglene som gjelder generelt for tredjeland. Det
vil potensielt få store konsekvenser for foretak som velger å beholde tillitspersoner i
Storbritannia. En slik tilknytning medfører typisk at overføring av personopplysninger
mellom landene er nødvendig. I så fall må foretaket sikre at de har et gyldig
overføringsgrunnlag etter GDPR kapittel V.
I tillegg til å ha et gyldig grunnlag for overføringen, må foretakene vurdere om
overføringsgrunnlaget er effektivt, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-311/18 Schrems II. Hvis
det ikke er tilfelle, må foretaket iverksette ytterligere tiltak. 1
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C-311/18 Schrems II avsnitt 133. Se også veiledning fra EDPB: Recommendations 01/2020 on measures that
supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data - version for
public consultation og Recommendations 02/2020 on the European Essential Guarantees for surveillance
measures.
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Datatilsynet ser ikke grunn til å gjøre lovendringene avhengig av at EU-kommisjonen treffer
en adekvansbeslutning om tilsvarende beskyttelsesnivå. Foretakene velger selv om de ønsker
å påta seg eventuelle byrder forbundet med at adekvansbeslutning ikke foreligger.
Med vennlig hilsen
Tobias Judin
seksjonssjef
Guro Fiskvik Åsbø
juridisk rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer

2

