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Svar på Social- og Indenrigsudvalgets spørgsmål nr. 339 af 9. 

februar 20210 stillet efter ønske fra Karina Lorentzen 

Dehnhardt (SF) 

Spørgsmål nr. 339 

Vil ministeren redegøre for, hvordan journalisten og dermed offentligheden kan få 
den information omkring lovligheden i at lægge persondata og it-systemer hos 
amerikanske cloud-udbydere, idet der henvises til artiklen ”Myndigheder er tavse 
om amerikanske cloud” bragt på prosa.dk, den 8. januar 2021? 

Svar 

Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som oplyser: 

”Datatilsynet kan oplyse, at overførsel af personoplysninger til tredjelande, herun-
der til USA ved brug af cloud-løsninger, er reguleret af reglerne i databeskyttelses-
forordningens kapitel V.  

Datatilsynet kan endvidere oplyse, at Det Europæiske Databeskyttelsesråd på bag-
grund af EU-Domstolens dom i den såkaldte Schrems II-sag, som vedrørte 
spørgsmålet om overførsel af personoplysninger til USA, har vedtaget en række 
anbefalinger mv. vedrørende dommens betydning for overførsel af personoplys-
ninger til tredjelande i praksis.  

Både databeskyttelsesforordningen og de nævnte anbefalinger er tilgængelige på 
Datatilsynets hjemmeside.” 

Det kan supplerende oplyses, at det af Datatilsynets hjemmeside fremgår: 

”EU-Domstolen har den 16. juli 2020 afsagt dom i sagen C-311/18, den såkaldte 
”Schrems II-sag”. EU-Domstolen har erklæret, at ”Privacy Shield-afgørelsen” er 
ugyldig. Det betyder, at der fremadrettet ikke kan ske overførsel af personoplys-
ninger til USA ved brug af Privacy-Shield. EU-Domstolen fastslår derimod, at 
EU-Kommissionens standardkontrakter fortsat er gyldige. Dommen rejser dog en 
række spørgsmål, som skal undersøges nærmere.” 
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Med venlig hilsen 

 
Nicolai Wammen 
Finansminister  
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