EU – U.S. Privacy Shield

Safe Harbor, og Schrems-dommen
• Snowden avsløringene som start – Hva myndighetene i
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Safe Harbor 2.0
• Viktig for mange parter
• Arbeidet startet lenge før
Schrems-dommen
• En viktig forskjell er at den
nye avtalen har noen som
skal etterse at den
overholdes.
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Kommisjonens forslag – hva er styrkene?
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Kritikk av forslaget
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Kritiske røster – Privacy International
Avtalen endrer ikke
hjemmelsgrunnlaget og
etterretningsorganisasjoners
mulighet til å samle inn og bruke
personopplysninger i strid med
Schrems-avgjørelsen.
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Kritiske røster – Privacy International

Avtalen inneholder en lavere
terskel for bruk av opplysninger
enn vi er vant til når det gjelder
nødvendighet og proporsjonalitet.
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Kritiske røster – Privacy International

Presidentordren (PPD-28) legger
begrensninger på bruk og
videreformidling av opplysninger
fra Europa, men hindrer ikke
masseinnsamling.
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Kritiske røster – Privacy International

Den foreslåtte ombudsmannen er
ikke tilstrekkelig uavhengig i og
med at vedkommende er
oppnevnt av og rapporterer til
Secretary of State.
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Hva måles dette opp mot?

Essential garanties:
(Working Party 29 opinion)

1.

Processing should be in accordance with the law and based on clear, precise and
accessible rules: this means that anyone who is reasonably informed should be
able to foresee what might happen with her/his data where they are transferred;

2.

Necessity and proportionality with regard to the legitimate objectives pursued
need to be demonstrated: a balance needs to be found between the objective for
which the data are collected and accessed and the rights of the individual;

3.

An independent oversight mechanism should exist, that is both effective and
impartial: this can either be a judge or another independent body, as long as it
has sufficient ability to carry out the necessary checks;

4.

Effective remedies need to be available to the individual: anyone should have
the right to defend her/his rights before an independent body.

Essensielle garantier på norsk (fritt oversatt)
1.

Behandling av personopplysninger skal skje i henhold til lov og på klare,
presise og tilgjengelige regler: dette betyr at alle som er rimelig
informert bør være i stand til å forutse hva som kan skje med hennes /
hans data, og hvor de blir overført;

2.

Nødvendighet og forholdsmessighet skal være til stede med hensyn til
de legitime formål som søkes nådd og det skal være dokumentert en
balanse mellom hensynet til dataene som er samlet inn og brukes og
rettighetene til den enkelte;

3.

En uavhengig tilsynsmekanisme må være tilgjengelig som både er
effektiv og upartisk: Dette kan enten være en dommer eller en annen
uavhengig instans, så lenge den har tilstrekkelig evne til å gjennomføre
nødvendige kontroller;

4.

Effektive forfølgningsmåter må være tilgjengelig for den enkelte: alle
bør ha rett til å forsvare hans / hennes rettigheter overfor et uavhengig
organ.
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WP 29 har kommet med en uttalelse

Avtalen og grunnlaget for en eventuell overføring til USA
består av flere deler. EU-kommisjonens adekvansbeslutning
(utkast pt) og vedleggene som er selve avtalen – det er 7
vedlegg.

KONSEKVENS:
• Vanskelig å finne ut hva som er reglene og til tider er de
internt inkonsistente.
• Dette gjør at regelene er vanskelig tilgjengelig for
enkeltpersoner, virksomheter og tilsynsvirksomheter.

Kryssreferanser, vokabular, kompleksitet
• Det er mange kryssreferanser i dokumentene
• Vanskelig å finne frem til hva som gjelder
• Det er komplekse konstruksjoner som øker
vanskelighetene med å sette seg inn i det og kontrollere
det.
• Avtalen bruker et annet vokabular enn det vi bruker i
Europa, som også øker usikkerheten på hva som er nivået
på beskyttelsen avtalen gir.
– Konsistent begrepsbruk er viktig for å unngå misforståelser
«…which results in loopholes in the protection.»

Bra med «Joint review»
• God mekanisme
– Deltakere fra Europeiske tilsynsmyndigheter
– Ikke avgjort om vi kan eller skal være med

• WP 29 ønsker på stedet kontroller for å se på dette i
praksis
– Ikke bare myndigheter (som det legges opp til)
– Hos behandlingsansvarlige eks. private selskaper

• Funn må analyseres og vurderes både av aktuelt
tredjeland (USA) og Europeiske representanter.
– Hvordan dette skal presenteres?

Eksempel på kompleksistet
I vedlegg 2 er det inntatt unntak fra begrensningene for hva
opplysninger under Privacy Shield kan benyttes til:
–
–
–
–

«National security», Public interest, law enforcement
By statute
Government regulation
Case law

Vanskelig å vurdere uten å kjenne amerikansk lovgivning, i den
enkelte stat og på føderalt nivå.

Typiske elementer som vi er «vant til»
Mangler en klar forpliktelse til å slette data
– Formålet oppnådd.

Mangler beskyttelse mot automatiske avgjørelser som har
betydning for rettsforhold
– WP 29 mener dette må på plass for å fylle «essensielle garatier»
– Ny teknologi vil gi flere automatiske prosesser – som vi svekke
individets posisjon
– Må ha rett til å få «feil» overprøvd

«purpose materially differet»
Vi er vant til at formål som er «uforenelig med det
opprinnelige» er en begrensning.
Privacy Shield innfører et nytt begrep som styrer om
individer har rett til en «opt-out» for videre behandling av
opplysninger:
–
–
–
–
–

Rett til dette ved direkte markedsføring
Ellers lite om hva som er «materialle different»
Når skal man ha beskjed? – viktig for egne valg
Burde være før gjenbruk eller formidling – Ikke sant!
Synes å være noe videre enn «uforening» men det vil tiden vise

Savner formålsbegrensningsprinsippet
Ikke konkret uttalt at formål hos andre som får
opplysningene skal være kompatibelt med det opprinnelige.
“The absence of clear rules where the Shield
organisation is acting as an Agent (i.e. on behalf
an EU controller) imply a loophole and might
prevent the EU controller to remain into control.”
Poenget er at det er mange uklarheter.

Mulig løsning: Gode vilkår i de avtaler som man inngår med
sine underleverandører “over there”

Blir det bedre – JA, men er det nok?
Safe Harbor
•
•
•
•

Bare basert på selvsertifisering
Ikke noen klagemulighet
Ikke noen tilsynsmyndighet
Ikke forpliktelser fra offentlige
instanser

Privacy Shield
• Sertifisering OG kontroll
med at vilkårene følges.
• Flere, DoC, FTC,
Ombudsmann
• FTC
• Årlig gjennomgang av
adekvans beslutningen og
innholdet i avtalen.

I forhold til dagens regler – bra nok ?
Direktiv

Privacy Shield

• Regler om lagring – «ikke
lenger enn nødvendig» Formålet er oppnådd!
• Har regle for menneskelig
intervensjon ved automatiske
avgjørelser.
• Rett til å få en klare sett på, og
et sted å klage.

• Kan ikke se at det er regler
som pålegger mottaker å
vurdere hvor lenge de skal
lagres.
• Er ikke regulert i avtalen Viktig i dag, men viktigere å
ha i fremtiden når dette
kommer mer og mer.
• Vanskelig å se at det er et
rettskrav – mange å
forholde seg til.

I forhold til dagens regler – bra nok ? II
Direktiv

Privacy Shield

• Rett til å vite hva de behandler
av opplysninger om oss.
• Retten til effektive midler som
kan brukes av individer – klage
eksempelvis – via et tilsyn

• Svak – opplisting nevnt i en
fotnote
• Bare der den enkelte lagrer
opplysninger
• Mange steder å henvende
seg;
–
–
–
–

Behandlingsansvarlige
FTC
DoC
Ombudsmann

• Ikke via en
tilsynsmyndighet i EU
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Oppsummering (kommersielle interesser)
Det er fristende å bare referere mine kollegers felles
konklusjon:

”Therefore, the WP29 has serious concerns that the
Privacy Shield can ensure a level of protection that
is essentially equivalent to that in the EU.”
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Nasjonal sikkerhet – fortsatt utfordrende
Særlig innenfor hva statlige myndigheter fortsatt kan gjøre
• Forbedringer – regelverk tilgjengelig for publikum
– Men fortsatt komplisert

• Fortsatt mulig å masse innsamle opplysninger –
Proporsjonalt?
• WP 29 skeptisk til at det ikke er noen kontroll av
EO12333.
• Vanskelig – og kompliserte mekanismer for individer å
bruke når det gjelder å kreve innsyn o.l. i statens
håndtering av opplysninger om de.
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Fremtid – status
Hva skal vi ta med oss videre - hva har vi lært?
• Det er mer fokus på konsekvenser av regulering og
inngrep i privatsfæren
• I prosessen er det tydeliggjort hva som er minstekrav i
henhold til EU-direktivet og charteret (Essensielle
garantier)
• For overføringer som skal understøtte kommersielle
formål må man være veldig bevisste på hva som inntas i
avtalene.
• Håper at det kommer en del presiseringer inn i den
endelige avtalen.

Takk for meg

Epost: kel@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 21
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