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Med några av Sveriges mest erfarna experter är ambitionen att vara den ledande 
leverantören av tjänster runt dataskyddsjuridik. 

PrivacyWorks bistår med rådgivning, lösningar för dataskyddsombud och 
branschspecifika utbildningar.

Rådgivning 
inom GDPR

Dataskyddsombud Revision och M&A Utbildning och kurser

Privacy

Talks

Privacy Talks är våra kostnadsfria morgonseminarier som vi håller den första 
tisdagen varje månad, på distans.

Vi avhandlar aktuella ämnen med anknytning till GDPR eller det praktiska 
dataskyddsarbetet!



23 juni 2016 

Folkomröstning

51,9% för Brexit

48,1% mot Brexit

29 mars 2017 

UK informerar

Europeiska rådet om 

intentionen att lämna

EU, dvs utlöser artikel

50 FEU

14 november

2018 

Utträdesavtalet

offentliggörs

25 november 2018 

EU27 stödjer

utträdesavtalet

10 december 2018 

Wightman avgörs i EU-

domstolen – UK har 

unilateral rätt att dra tillbaka 

utlösandet av artikel 50

29 mars 2019

Ursprungliga Brexit-datumet

24 juli 2019

Boris Johnson 

tillträder

31 oktober 2019

BREXIT?

2 års tidsgräns 

började ticka

BOOM

BOOM?

31 december 2020

Slut på

övergångsperiod?
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TREDJELAND

Men först efter 
övergångsperioden!

Under den tiden kan 
Storbritannien bli 
godkända som ”adekvat 
skyddsnivå-land”
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TREDJELAND

Kapitel V GDPR
- Adekvat skyddsnivå (art 

45)
- Standardavtal
- Bindande 

företagsbestämmelser
- Undantagsbestämmelser 

(art 49)



EU & UK

• Situationen i UK – ett axplock

• Juridik eller politik

• UK:s förhandlingsmöjligheter med EU

• Norge

• USA

• Vad kan hända och vem eller vilka fattar 
beslut?  Vem har bollen?
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Rättsfall i EU-domstolarna

• Schrems I – C-362/14

– avgjort den 6 okt. 2015

– därefter beslut om Privacy Shield

• Schrems II – C-311/18 
– pågående

• Talan mot kommissionen – T-738/16
– pågående angående 

beslut om Privacy Shield
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Varför behöver man förbereda sig?

• Förändringsarbete tar tid. 

• Panik är aldrig en bra lösning…

• Har  man en plan blir dataskyddsmyndigheten 
betydligt nöjdare, även om man inte har 
kommit i mål.

• Oklart om det blir någon graceperiod.
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6 tips!
1. Ta kontroll! 

2. Gör en riskanalys

3. Gör en konsekvensanalys

4. Informera verksamheten

5. Titta på pågående förhandlingar

6. Se över ert complianceprogram
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Tips 1: Ta kontroll!

• Kartlägg

• Varför?

• Tredjelandsmekanism
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Tips 2: Gör en riskanalys

• Juridiken

• Skada på varumärket

• Affärsrisken

• Annan finansiell risk (skadestånd, sanktionsavgifter)

• Kritik från ägarna

• Tillsyn från Datainspektionen

• Avtalsbrott (framförallt biträden)
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Tips 3: Gör en konsekvensanalys

• Vad händer i verksamheten om ni måste styra om era 
dataflöden eller stänga av dem?

• Prioritering?
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Tips 4: Informera 
• Problemformulering och lösning

• Säljare och kundtjänst

• HR

• Kommunikationsavdelningen 

• Vad? 

• Vem?

• Inga dubbla budskap

• Inge förtroende!

• Extra viktigt för IT-systemleverantörer
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Tips 5: Titta på pågående förhandlingar

• Förvärra inte situationen

• Pågående avtalsförhandlingar, utvecklingsprojekt m.m.

• Alternativ?

• Samtycke

• Leverantörserbjudande

• Underleverantörer och cloudlösningar
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Tips 6: Se över ert complianceprogram

• Ledning och styrning

• Data protection är en ledningsfråga!

• Styrande dokument

• Change management/förändringsarbete

• Dokumentation

• Risk-, hotbild-, behovs- och 
konsekvensanalyser

• Utbildning
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Kom ihåg

Ej förgäves oavsett!

Utnyttja situationen
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Skapa momentum

DataskyddsNisse



Tack för idag!

Kommande Privacy Talks:

5 november: Beyond Cookies

3 december: Lessons learned 2019

Har du förslag på ämnen? Mejla 
lotta.kavtaradze@legalworks.se
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