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Introduksjon 

For å dokumentere vår etterlevelse av overføringsreglene i 

personvernforordningen (GDPR), og som følge av EU-domstolens avgjørelse 

av 16. juli 2020 (Schrems II), samt for å forenkle våre kunders vurdering av 

overføringenes lovlighet tilknyttet våre tjenester, oppsummerer vi nedenfor 

Showbies vurdering av overføringsrisikoen knyttet til bruk av våre tjenester 

(Transfer Impact Assessment/TIA). Denne TIA-en er basert på tilgjengelig 

veiledning fra Datatilsynet og det europeiske Personvernrådet (EDPB) om 

hvordan organisasjoner skal sikre overholdelse av overføringsreglene etter 

Schrems II-dommen.

Steg 1: Kartlegging av overføringer

Vi tilbyr lagringslokasjon innenfor EØS av alt innhold på våre tjenester, inkludert 

personopplysninger, tilhørende våre EØS-kunder. Dette kan velges ved å 

akseptere Showbies vilkår tilknyttet dette. Disse personopplysningene lagres da 

på AWS-servere i Sverige. Dette innebærer at bruk av AWS ikke vil medføre at 

personopplysningene lagres utenfor EØS, og at reglene etter GDPR og Schrems 

II-dommen ikke gjelder for denne bruken av AWS. 

Som spesifisert i Showbies databehandleravtale og i denne veiledningen, 

benytter vi ellers enkelte nøye utvalgte underleverandører både innenfor og 

utenfor EØS. Våre underleverandører utenfor EØS vil kun ha tilgang til visse 

begrensede personopplysninger av mindre sensitiv karakter dersom dette 

er nødvendig for å levere enkelte tjenester fra USA. Overføringer til våre 

underleverandører utenfor EØS er dermed begrenset til USA. 

Steg 2: Identifisering av overføringsgrunnlag

Overføringer til Showbie Inc. i Canada er basert på adekvansbeslutningen fra 

EU-kommisjonen for Canada. I tillegg benytter Showbie EUs standardkontrakter 

for overføringer av personopplysninger (SCC) fra 2021 for å sikre ytterligere 

beskyttelse. Showbie benytter SCC modul 2 som gjelder for overføringer 

mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Denne inngås som en del 

av vår databehandleravtale med alle EØS-kunder. SCC Modul 3, som gjelder 

for overføringer mellom databehandler og databehandler, inngås videre med 

alle våre underleverandører for å sikre beskyttelsesnivået når vi overfører 

personopplysninger videre til disse. Dermed er våre underleverandører 

underlagt tilsvarende forpliktelser som Showbie er i henhold til SCC modul 2 

inngått med våre kunder innenfor EØS. 

Siden overføringer til våre underleverandører utenfor EØS er begrenset til 

USA vil Showbie også i nær fremtid å kunne støtte seg på den kommende 

adekvansbeslutningen som forventes å komme til å gjelde for EU-U.S. 

Data Privacy Framework. EU-kommisjonen er ventet å komme med slik 

adekvansbeslutning i løpet av første halvdel av 2023. Dette vil, til fordel for 

våre EØS-kunder, utgjøre et eget lovlig grunnlag for overføringer til Showbies 

underleverandører som sertifiserer seg under det nye EU-US rammeverket.

Steg 3: Gir overføringsgrunnlaget effektivt vern 
sett i lys av regler og praksis i tredjelandet?

EU-kommisjonens adekvansbeslutning for Canada gir allerede et gyldig 

overføringsgrunnlag til Showbie og innebærer at slike overføringer ikke krever 

ytterligere vurderinger i henhold til Datatilsynet og EDPBs veiledninger. 

For videreoverføringer av begrensede personopplysninger til godkjente 

underleverandører i USA baserer vi oss på EU SCC og sikrer at dette i praksis 

innebærer et effektivt vern. 

Showbie bekrefter at vi ikke har mottatt noen forespørsler fra offentlige 

myndigheter angående utlevering av eller tilgang til noen av våre EØS-kunders 

personopplysninger. Showbie er heller ikke kjent med at noen av Showbies 

underleverandører har mottatt slike forespørsler fra myndigheter utenfor EØS 

angående våre kunders opplysninger. Som en del av vår TIA-undersøkelser 

har alle Showbies underleverandører med tilgang til visse begrensede EØS-

kundedata fra USA blitt bedt om å fremlegge informasjon om deres håndtering 

av myndighetsforespørsler knyttet til amerikansk overvåkingslovgivning, som for 

eksempel FISA 702. Undersøkelsene viser at våre underleverandører formelt kan 

være underlagt slik problematisk lovgivning. men det er ingen indikasjoner på at 

lovgivningen i praksis blir brukt på personopplysninger fra Showbies kunder. De 

svært begrensede personopplysningene som behandles av underleverandører 

fremstår som irrelevante for amerikanske myndigheter,

Det kan likevel ikke med garanti utelukkes helt at underleverandører kan bli møtt 

med fremtidige forespørsler fra amerikanske myndigheter. For å sikre at Showbie i 

slikt tilfelle kan oppfylle forpliktelsene som følger av SCC modul 2, har vi besluttet 
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flere tilleggstiltak som beskrevet i punkt 4 nedenfor. Tiltakene eliminerer etter 

Showbies vurdering langt på vei muligheten for at tredjelands myndigheter i praksis 

kan skaffe seg tilgang til personopplysninger fra Showbie.

Steg 4: Iverksetting av tilleggstiltak

Showbie har iverksatt kontraktuelle, organisatoriske og tekniske tiltak som 

angitt nedenfor. Som del av vår TIA-undersøkelse har vi også fått bekreftet 

at våre underleverandører har iverksatt tilsvarende relevante og tilstrekkelige 

tilleggstiltak. 

KONTRAKTUELLE TILTAK SOM ANGITT I SHOWBIE DATA 

PROCESSING ADDENDUM INKLUDERER:

• Showbie varsler kunden hvis vi mottar en juridisk bindende forespørsel fra 

offentlige myndigheter eller blir oppmerksom på direkte tilgang offentlige 

myndigheter får til overførte personopplysninger.

• Hvis det er forbudt for Showbie å varsle kunden og/eller den registrerte, 

vil Showbie gjøre sitt ytterste for kunne å kommunisere så mye 

informasjon til kunden så snart som mulig, herunder forsøke å oppnå 

unntak fra forbudet.

• I den grad vi er tillatt, vil Showbie med jevne mellomrom under 

kontraktens varighet gi kunden så mye relevant informasjon som mulig. 

om forespørsler fra offentlige myndigheter

• Showbie er forpliktet til å gjennomgå lovligheten av forespørsler fra 

offentlige myndigheter, utfordre disse hvis det er rimelig grunn til å anse 

at den er ulovlig og å gi så lite informasjon som tillatt ved besvarelsen  

av disse.

• AWS Supplementary Addendum som vedlagt AWS GDPR DPA inkluderer 

forsterkede forpliktelser for å beskytte personopplysninger. Særlig fremgår 

det at AWS skal varsle Showbie som kunde om forespørsler fra offentlige 

myndigheter, samt utfordre forespørsler som er i konflikt med EU-rett eller 

medlemslandslovgivning. 

ORGANISATORISKE TILTAK TILKNYTTET SHOWBIE-TJENESTEN 

INKLUDERER:

• Showbie har implementert interne prosedyrer for å sikre åpenhet og 

forsvarlig besvarelse av forespørsler fra offentlige myndigheter om tilgang 

til eller utlevering av kundedata.

• Showbie har etablert dialog med alle våre underleverandører som kan 

komme til å behandle kundedata, og har samlet inn relevant informasjon 

tilknyttet underleverandørenes behandlingsaktiviteter som del av våre 

personvernprosedyrer. 

TEKNISKE TILTAK TILKNYTTET SHOWBIE-TJENESTEN 

INKLUDERER:

• Kunder som har valgt å bruke lagringsregion i Sverige, vil ha alle 

innholdsdata på AWS sine datasentre i Sverige.

• Showbie har verifisert at AWS tilbyr bransjeledende sikkerhetstiltak, som 

kryptering under transport og under lagring, samt overvåking og logging 

av infrastruktur og applikasjoner.

• Showbie har verifisert at underleverandører utenfor EØS kun behandler 

personopplysninger som er nødvendige for å yte tjenestene deres 

(dataminimalitetsprinsippet) og at all data er kryptert under transport og 

ved lagring.

Med iverksettelsen av de overnevnte tiltakene, anser Showbie at 

overføringsrisikoen knyttet til våre underleverandører i USA er svært begrenset 

og vi konkluderer med at Showbie ikke er forhindret fra å oppfylle våre 

forpliktelser etter SCC som er inngått med våre kunder innenfor EØS som en 

del av databehandleravtalen. 

Steg 5: Gjennomføring av særlige formelle skritt

Det kreves ingen formelle skritt i forbindelse med overføringer som støtter 

seg på EU-kommisjonens adekvansbeslutning for Canada. Vi benytter videre 

den oppdaterte 2021-versjonen av EU SCC uten materielle endringer eller 

modifikasjon. Det kreves derfor heller ingen formelle skritt for å benytte disse 

avtalene som overføringsgrunnlag.  

Når EU-kommisjonen har vedtatt en adekvansbeslutning for overføringer 

av personopplysninger til USA under det kommende EU-U.S. Data 

Privacy Framework, vil vi følge de aktuelle prosedyrene for å benytte 

dette overføringsgrunnlaget. Dette inkluderer at Showbie vil verifisere at 

underleverandørene Showbie benytter i USA er sertifisert under dette nye 

overføringsgrunnlaget.

Steg 6: Følge med på utviklingen og gjøre nye 
vurderinger ved endringer

Showbie vil revurdere og tilpasse denne TIA-en og de tilknyttede tiltakene med 

jevne mellomrom. Showbie vil varsle kundene om eventuelle endringer med 

hensyn til bruk av underleverandører og innhente kundens skriftlige samtykke 

før underleverandøren kan få tilgang til kundedata. Vi informerer også kunder 

om andre vesentlige endringer som er relevante for å sikre etterlevelse av 

overføringsreglene. 


