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SCHREMS II
IBO karaktersetting

Hva har skjedd?
•
•

•

•

EU-domstolen har i dom av 16. juli 2020 underkjent
EU-US Privacy Shield.
EU-US Privacy Shield er sertifiseringsordningen som
ble benyttet for å lovlig overføre personopplysninger
mellom EU/EØS og USA. 5328 selskaper sertifisert
under ordningen.
Avgjørelsen berører også andre eksisterende
overføringsmekanismer til tredjeland (land utenfor
EU/EØS).
Bruk av EU-kommisjonens standardbestemmelser
(«Standard Contractual Clauses») for overføring til
tredjeland er fortsatt i prinsippet tillatt. Det samme
gjelder såkalte Binding Corporate Rules («BCR»).

Gjelder Schrems II for oss?
•

Avgjørelsen får betydning for all overføring av
personopplysninger ut av EU/EØS.

•

Dette gjelder også dersom personopplysninger
lagres på servere i EU/EØS, men kan aksesseres
fra eksempelvis USA.

•

Dette kan typisk skje dersom virksomheten
benytter skytjenester eller har satt ut hele eller
deler av IT-driften.

Hvis sier egentlig EU-domstolen?
•

EU-US Privacy Shield er ikke lenger gyldig.

•

SCC og BCR er fortsatt gyldige, men kun dersom
dataeksportørens risikovurdering
av hvordan mottakerlandet beskytter
personopplysninger gir
en tilfredsstillende konklusjon.

•

Det er USAs ukritiske masseinnhenting av data som
medfører at EU-domstolen konkluderer med at
beskyttelsesnivået ikke er tilstrekkelig for å beskytte
personopplysninger fra EU/EØS på nivå med GDPR
og EUs menneskerettighetscharter.

•

Dette er en praksis som i USA er hjemlet i FISA 702
og/eller EO 12.333.

Hva må virksomheter gjøre nå?
1

Få oversikt over hvordan dette treffer din virksomhet.
2

Overføringer basert på Privacy Shield må opphøre.
3

Vurder om SCC eller BCR kan benyttes videre.

1) Få oversikt over hvordan dette treffer din virksomhet.
•

I hvilken grad benytter dere tjenesteleverandører i
USA eller andre tredjeland?

•

Har noen personer som er lokalisert i et tredjeland
tilgang til personopplysningene som ligger innenfor
EU/EØS?

•

Hvilket overføringsgrunnlag (Privacy Shield, SCC eller
BCR) er denne overføringen basert på?

•

Merk: samme vurdering må gjøres for
underleverandører.

2) Overføringer basert på Privacy Shield må opphøre.
•

Personvernrådet (EDPB) har uttalt at det ikke
foreligger noen overgangsperiode.

•

Overføring av personopplysninger basert på
Privacy Shield må stanses omgående.

•

Dette skjer enten ved at den faktiske overføringen
av personopplysninger stanses, eller at
overføringsgrunnlaget endres fra Privacy Shield til
SCC eller BCR.

3) Vurder om SCC eller BCR kan benyttes videre.
•

Dere må foreta en dokumentert risikovurdering
om hvorvidt videre overføring basert på SCC eller
BCR vil tilfredsstille kriteriene i EU-domstolens
beslutning.

•

Dette vil ikke være tilfellet for de fleste
leverandører av skytjenester i USA, ettersom disse
vil være en «electronic communication service
provider» underlagt FISA 702 eller EO 12.333.

•

I skrivende stund er situasjonen at det vil
være problematisk å overføre personopplysninger
fra EU/EØS til slike leverandører.

Er virksomheter i stand til å foreta adekvat landrisikovurdering?
•

Dataeksportør må vurdere mottakerlandets rettssystem, herunder politi- og etterretningsmyndigheters
tilgang til opplysningene som overføres.

•

Denne risikovurderingen vil være svært vanskelig for virksomheter å kunne foreta.

•

Det vil kunne være mulig å trekke en grov grensedragning mellom
➢

rettssystemer som pålegger domstolsprøving av hver enkelt forespørsel fra politietterretningsmyndigheter, mot

➢

rettssystemer hvor politi- og etterretningsmyndigheter har hjemler som åpner for nærmest ukritisk
innhenting av data.

Uttalelse fra LfDI Baden Württemberg
•

Datatilsynet til den tyske delstaten BadenWürttemberg – LfDI BW - publiserte nylig (24.
august 2020) retningslinjer ved overføring av
personopplysninger til tredjeland.

•

LfDI BW uttaler at SCC ikke kan binde myndighetene
i mottakerlandet og er derfor uten ytterligere tiltak
ikke nok til å gi tilstrekkelig beskyttelsesnivå i tilfeller
der myndigheter (eks. etterretningsbyråer) er
bemyndiget ved lov til å gripe inn i de registrertes
rettigheter på en uforholdsmessig måte.

Uttalelse fra LfDI Baden Württemberg
•

Ved overføringer til USA basert på SCC anser LfDI BW
det nødvendig å treffe ytterligere tiltak som effektivt
hindrer amerikanske etteretningsbyråer i å få tilgang
på de overførte personopplysningene.

•

I denne forbindelse presiserer LfDI BW følgende
type ytterligere tiltak:
➢ Kryptering hvor kun data eksportøren har
nøkkelen og som ikke kan dekrypteres av
amerikanske byråer
➢ Anonymisering eller pseudonymisering hvor kun
data eksportøren kan koble dataene til en fysisk
person.

Eksempler på ytterligere tiltak fra LfDI Baden Württemberg
•
•

•

•

Videre forslår LfDI BW eksempler på ytterligere tiltak til SCC:
Endring på SCC punkt 4: Informere den registrerte, ikke bare ved overføring av særlige kategorier av
personopplysninger, men også ved enhver overføring av personopplysninger (før eller så snart som
mulig etter overføringen) at deres data vil bli overført til et tredjeland som ikke gir et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå i henhold til GDPR.
Endring til SCC punkt 5 (d) (i): Dataimportørens plikt til å ikke bare informere dataeksportøren, men
også den registrerte om juridisk bindende forespørsler fra en rettshåndhevende myndighet om
utlevering av personopplysningene; hvis utlevering av denne informasjonen er forbudt, eks etter et
strafferettslig krav om å opprettholde hemmelighold av etterforskningen, må dataeksportøren
kontakten LfDI BW (i vårt tilfelle eventuelt Datatilsynet i Norge) og avklare den videre prosedyren.
Tillegg til SCC punkt 5 (d): Forpliktelse for data importøren til å iverksette rettslige skritt mot
utlevering av personopplysninger og avstå fra å utlevere personopplysninger til relevante offentlige
myndigheter inntil en kompetent domstol i siste instans har pålagt importøren å utlevere data.

Alternative overføringsmekanismer etter GDPR 49
•

Samtykke

•

Oppfyllelse av kontrakt med den registrerte (ad hoc – ikke løpende overføring i
kontraktsforhold)

•

Nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser

Vil vi få et alternativ til Privacy Shield?
•

Privacy Shield var i seg selv en erstatter til Safe
Harbor, som i sin tid ble underkjent av EUdomstolen for å ikke tilstrekkelig sikre EUborgeres personvern.

•

Prosessen er allerede igangsatt for å erstatte
Privacy Shield, men det er uklart hva som blir
resultatet og når dette er klart.

Post-Brexit
•

Slutten for overgangsperioden for Brexit er 31. desember 2020.

•

Dette innebærer at virksomheter kan overføre personopplysninger til Storbritannia frem til utløpet av
overgangsperioden uten at det kreves et særskilt overføringsgrunnlag.

•

Dersom det ikke er kommet i stand en særskilt avtale mellom EU og Storbritannia som anerkjenner
Storbritannia som et «godkjent tredjeland» innen nyttår, må overføring av personopplysninger til
databehandlere eller underdatabehandlere i Storbritannia baseres på SCC.

•

På samme måte som det er problematisk å overføre personopplysninger til f.eks. USA, India og Kina basert på
SCC, vil det også være problematisk å overføre personopplysninger til Storbritannia basert på SCC.
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Hva handler saken om?
•

Videregående elever på IB-linjene fikk ikke gjennomført
eksamen våren 2020.

•

IBO brukte derfor en algoritme som kombinerte tidligere
karakterer med historiske data fra tidligere elever for å sette
endelige karakterer.

•

Datatilsynet utstedte den 7. august 2020 et forhåndsvarsel
med pålegg til IBO om å rette opp i urettferdig og
uriktig behandling av personopplysninger, hvor de vektla at:
➢

IBO skal avstå fra å bruke "historiske data" og
"skolekontekst" datasett for å bestemme karakterer

➢

Karakterer som tildeles ved hjelp av disse datasettene
skal rettes opp «taking utmost account of the
fairness, transparency, and acurracy principles» av
GDPR.

17. august 2020 varslet IBO om at de hadde
foretatt endringer i karaktersettingen.
Behandling av personopplysninger etter den
nye modellen er imidlertid ikke i samsvar med
grunnleggende personvernprinsipper.

Hvorfor strider dagens modell med GDPR?
•

Potensiale for diskriminerende resultater
•

Begrensede - tidligere testresultater fikk en betydelig økt betydning som det ikke var
rimelig for studentene å forvente

•

Testene var for forskjellige studentgrupper gjennomført enten før eller etter shut-down

•

Unøyaktig inntrykk av elevenes kompetanse

•

Mangelfull åpenhet i metoden for hvordan karakterene fastsettes

IBOs tilsvar til forhåndsvarselet av 7. august 2020
For det første mener IBO at ICO (datatilsynet i Storbritannia) er riktig datatilsyn, og at Datatilsynet i Norge ikke har jurisdiksjon
For det andre mener IBO at saken ikke kan eller bør behandles under personvernregelverket.
•

IBO anser ikke studentenes faglige evner for å være et faktum som kan være riktig eller uriktig ut fra et GDPR perspektiv.

•

IBO påstår at klager vedrørende IB karakterer ikke kan avgjøres av norsk rett eller norske myndigheter.

I tillegg uttaler IBO seg om innholdet i Datatilsynets forhåndsvarsel, herunder svar på kritikken knyttet til:
•
•
•

•
•

Karaktersettingen
Rettferdig
Mulighet for diskriminering
Gjennomsiktighet
Riktighet

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 27.08.2020
Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som gikk ut av International Baccalaureate (IB)linjer denne våren skal få en ny vurdering av søknaden til høyere utdanning hvis de selv ønsker det.
- Dette er elever som uforskyldt har havnet i en uheldig situasjon på grunn av måten IBOsystemet har håndtert avlyste eksamener og vitnemål. Derfor vil jeg at de skal få mulighet
til å få behandlet søknaden sin til universiteter og høyskoler på nytt, sier forsknings- og
høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).
KD skriver imidlertid ikke at klagene som skal til nemnda skal vurderes etter "reell kompetanse" –
bare at nye vitnemål utstedt etter IBs metode (selvfølgelig) må legges til grunn.

Spørsmål i Stortinget til Forsknings- og høyere
utdanningsminister

Siste ord er ikke sagt
•

Det er levert klager til Datatilsynene i UK, Finland, Frankrike og Danmark.

•

I England har lederen av Ofqual sagt opp som følge av skandalen i UK

•

I Norge fikk elevene 26.8. beskjed om at klagene (fra elever) til Samordna Opptak er sendt
videre til Nasjonal klagenemnd.

