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Samres AB

Diarienummer:
DI-2019-9129
Datum:
2022-09-15

Beslut om godkännande av bindande
företagsbestämmelser
Integritetsskyddsmyndighetens beslut
Integritetsskyddsmyndigheten finner att Samres-koncernens (Samres) bindande
företagsbestämmelser för personuppgiftsansvariga (bindande företagsbestämmelser)
tillhandahåller lämpliga garantier för överföring av personuppgifter i enlighet med
artiklarna 46.1, 46.2 b, 47.1 och 47.2 i dataskyddsförordningen1 och godkänner
Samres bindande företagsbestämmelser.
Beslutet innebär inte ett godkännande av enskilda överföringar av personuppgifter
som genomförs med stöd av företagsbestämmelserna. Beslutet innebär därmed inte
ett godkännande av överföringar till tredjeländer för vilka en skyddsnivå som är
väsentligen likvärdig med den som ges inom EU inte kan säkerställas.
De godkända bindande företagsbestämmelserna behöver inte något särskilt tillstånd
från berörda dataskyddsmyndigheter inom EES.
Integritetsskyddsmyndigheten förutsätter att Samres anmäler ändringar av de
bindande företagsbestämmelserna till Integritetsskyddsmyndigheten, som i sin tur ska
vidarebefordra informationen till samtliga berörda dataskyddsmyndigheter inom EES.
Beslutet kan komma att återkallas om Samres behandlar personuppgifter på ett sätt
som strider mot de bindande företagsbestämmelserna eller dataskyddsförordningen.
I enlighet med artikel 58.2 j i dataskyddsförordningen har varje berörd dataskyddsmyndighet befogenhet att förelägga om att överföring av personuppgifter till en
mottagare i tredjeland eller en internationell organisation ska avbrytas, om de lämpliga
garantier som föreskrivs i Samres bindande företagsbestämmelser inte iakttas.

Postadress:
Box 8114
104 20 Stockholm
Webbplats:
www.imy.se
E-post:
imy@imy.se
Telefon:
08-657 61 00

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
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Redogörelse för ärendet
Samres har ansökt om att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ska godkänna Samres
bindande företagsbestämmelser för överföring av personuppgifter till tredjeland inom
Samres-koncernen.
IMY har i egenskap av ansvarig dataskyddsmyndighet granskat Samres bindande
företagsbestämmelser i enlighet med det samarbetsförfarande som anges i Artikel 29gruppens vägledning WP263 rev.012. Ansökan har även granskats av en
medgranskande dataskyddsmyndighet. IMY har därtill berett samtliga dataskyddsmyndigheter inom EES tillfälle att granska ansökan och inkomma med synpunkter.

Motivering av beslutet
Enligt artikel 47 i dataskyddsförordningen ska IMY godkänna bindande
företagsbestämmelser under förutsättning att de uppfyller de krav som följer av
nämnda artikel.
Syftet med att anta bindande företagsbestämmelser inom en koncern är att erbjuda
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är etablerade inom EU
garantier avseende skyddsnivån för personuppgifter som tillämpas enhetligt i alla
tredjeländer oberoende av skyddsnivån i respektive tredjeland.
Innan någon överföring genomförs är det företag inom koncernen som från en
medlemsstat för över personuppgifter till tredjeland (exportören), vid behov med hjälp
av det företag inom koncernen som tar emot uppgifterna (importören), skyldig att
bedöma om den skyddsnivå som krävs enligt unionsrätten respekteras av det
tredjeland till vilket uppgifterna överförs. Vid denna bedömning ska även eventuell
vidarebefordran från ett första tredjeland till ett andra tredjeland beaktas.
Bedömningen syftar till att avgöra om någon lagstiftning eller praxis i mottagarlandet
försvårar efterlevnaden av de åtaganden som anges i de bindande företagsbestämmelserna, med beaktande av omständigheterna kring överföringen.
Om så är fallet ska exportören, vid behov med hjälp av importören, bedöma huruvida
ytterligare skyddsåtgärder kan vidtas för att avhjälpa sådana hinder och därigenom
säkerställa en skyddsnivå för den aktuella överföringen som är väsentligen likvärdig
med den som ges inom EU. Exportören är skyldig att vidta sådana åtgärder även efter
att de bindande företagsbestämmelserna har godkänts. Sådana åtgärder är inte
föremål för IMY:s granskning inom ramen för godkännande av bindande företagsbestämmelser.
Om exportören inte kan vidta de ytterligare skyddsåtgärder som krävs för att
säkerställa en skyddsnivå som är väsentligen likvärdig med den som ges inom EU, får
personuppgifter inte överföras till tredjeland med stöd av dessa bindande
företagsbestämmelser. Om exportören uppmärksammar ändringar i tredjelands
lagstiftning som underminerar den skyddsnivå som krävs enligt unionsrätten måste
överföringen till detta land upphöra.

Artikel 29 – Arbetsgruppen för uppgiftsskydd; WP263 rev.01; Working Document Setting Forth a Co-Operation
Procedure for the approval of “Binding Corporate Rules” for controllers and processors under the GDPR; antagna den
11 april 2018; antagna av Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, under det första plenarsammanträdet den 25 maj
2018; Arbetsgruppen inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG och var ett oberoende rådgivande EU-organ i
frågor rörande dataskydd och integritet.
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Den genomförda granskningen har visat att Samres bindande företagsbestämmelser
uppfyller kraven i artikel 47 i dataskyddsförordningen och riktlinje WP256 rev.013.
Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har lämnat ett yttrande, nummer
23/2022, över Samres bindande företagsbestämmelser i enlighet med artikel 64.1 f i
dataskyddsförordningen, vilket IMY har beaktat.
Detta beslut har fattats av generaldirektören Lena Lindgren Schelin efter föredragning
av juristen Albin Brunskog. Vid den slutliga handläggningen har även rättschefen
David Törngren och enhetschefen Catharina Fernquist medverkat.
Lena Lindgren Schelin, 2022-09-15 (Det här är en elektronisk signatur)

Arbetsdokument med en tabell över de element och principer som ska finnas med i bindande företagsbestämmelser;
Antagna av Artikel 29-gruppen den 28 november 2017; senast uppdaterade den 6 februari 2018; antagna av
Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, under det första plenarsammanträdet den 25 maj 2018.
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Integritetsskyddsmyndigheten. Ange i
skrivelsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär.
Integritetsskyddsmyndigheten måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Integritetsskyddsmyndigheten sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för
prövning om Integritetsskyddsmyndigheten inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har
begärt.
Ni kan e-posta överklagandet till Integritetsskyddsmyndigheten om det inte innehåller
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.

Integritetsskyddsmyndigheten

Diarienummer: DI-2019-9129
Datum: 2022-09-15

Bilagor till beslutet
BCR-C – Application
Bilaga 1: BCR-C, inklusive
underbilaga 1 – Company Structure and Contact Information
underbilaga 2 – Material Scope and Transfers
underbilaga 3 – Training Program
underbilaga 4 – Excerpts from the GDPR
Bilaga 2: Undertaking
WP256 rev.01 referential
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