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Inledning 

Det här dokumentet innehåller information till kunder som vill använda AWS för att lagra data 

som innehåller personuppgifter. Mer specifikt beskrivs i detta dokument hur kunderna kan 

använda AWS-tjänsterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 

från den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”direktivet”). Syftet är att hjälpa 

kunderna att förstå 

 hur AWS-tjänsterna fungerar, däribland hur kunderna kan följa EU:s lagstiftning, ta 

hänsyn till sina säkerhetsbehov, kryptera och på annat sätt skydda sitt material 

 kundens fullständiga kontroll över de geografiska platser där materialet kan lagras och 

kommas åt, samt andra relevanta hänsyn i fråga om efterlevnad av lagar och föreskrifter 

 kundens och AWS:s respektive roller för att hantera och skydda innehållet som lagras 

i AWS-tjänsterna. 

Den här vitboken handlar huvudsakligen om de vanligaste frågorna som AWS-kunderna ställer 

i fråga om hur direktivet påverkar deras användning av AWS-tjänsterna för att lagra innehåll, 

däribland personuppgifter. Det finns även andra relevanta hänsyn alla kunder måste ta, t.ex. 

behovet av att följa specifika branschkrav och lagarna i andra länder där kunden gör affärer. 

Den här vitboken är endast informativ. Den ger inga juridiska råd och ska heller inte förlitas på 

i det avseendet. Eftersom varje kunds behov skiftar, uppmuntrar AWS sina kunder att inhämta 

lämpliga råd om deras implementering av integritets- och dataskyddsmiljöer och, mer allmänt, 

lagar som är tillämpliga för deras verksamhet. 

Överväganden som rör kundens innehåll 

Lagring av innehåll innebär att alla organisationer måste ta hänsyn till ett antal praktiska frågor, 

bland annat dessa: 

 Kommer innehållet att vara skyddat? 

 Var kommer innehållet att lagras? 

 Vilka kommer att ha åtkomst till innehållet? 

 Vilka lagar och föreskrifter gäller för innehållet, och vad behövs för att följa dem? 

Dessa överväganden är inte nya, och de är inte molnspecifika. De är relevanta för system som 

lagras och drivs internt, liksom traditionella tjänster som tillhandahålls av tredje man. När 

kunderna använder AWS-tjänsterna har de kontroll över sitt innehåll och bär ansvar för – och 

kan själva bestämma över – hantering och kontroll av sina egna krav på innehållssäkerhet, 

däribland dessa: 

 Vilket innehåll de väljer att lagra i AWS 

 Huruvida innehållet krypteras – när det lagras och när det överförs 

 Vilka AWS-tjänster som används med innehållet 

 Var i världen innehållet lagras och bearbetas 

 Innehållets format och struktur och huruvida det är maskerat eller anonymiserat 

 Vilka de tillåter komma åt innehållet och hur dessa åtkomsträttigheter tilldelas, hanteras 

och återkallas  
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Skyddet av kundens innehåll är avhängigt av att AWS och kunden inför lämpliga åtgärder. AWS 

implementerar säkerhetskontroller i sin underliggande molnmiljö, men AWS-kunderna har 

kontrollen över sitt innehåll och dess säkerhet. Det är helt avgörande att förstå kundens och 

AWS:s respektive och skilda roller inom ramen för de dataskyddskrav som kan gälla 

personuppgifter som lagras i AWS. 

Skyddet av kundens innehåll 

Att flytta IT-infrastrukturen till AWS innebär att både kunden och AWS får viktiga roller vid 

driften och hanteringen av säkerheten inom sina ansvarsområden. AWS driver, hanterar och 

styr komponenterna från värdoperativsystemet och virtualiseringsskiktet ned till den fysiska 

säkerheten i anläggningarna där AWS-tjänsterna tillhandahålls. Kunden har ansvar för 

hanteringen av gästoperativsystemet (däribland uppdateringar och säkerhetskorrigeringar av 

gästoperativsystemet) och tillhörande datorprogram, samt för konfigurationen av den av AWS 

tillhandahållna säkerhetsgruppsbrandväggen och andra säkerhetsrelaterade funktioner. 

Kunden ansluter i allmänt till AWS-miljön via tjänster som erbjuds av tredje man (t.ex. 

internetleverantörer). AWS tillhandahåller inte dessa anslutningar, och kunden bör noga 

överväga sådana anslutningars säkerhet och tredje mans säkerhetsansvar i förhållande till deras 

system. Det innebär ingen större skillnad mot att samarbeta med en nätverkstjänstleverantör 

som levererar anslutningsmöjligheter till lokala datacenter. 

Modellen visas nedan i bild 1: 

 

Bild 1. Säkerhetsmodell 

 

Vad innebär denna modell för skyddet av kundens innehåll? 

När kunderna bedömer en molnlösnings säkerhet är det viktigt att de förstår och skiljer mellan 

 säkerhetsåtgärder som molntjänstleverantören (AWS) inför och hanterar – ”molnets 

säkerhet” 
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 säkerhetsåtgärder som kunden inför och hanterar och som rör skyddet av kundens 

innehåll och program som utnyttjar AWS-tjänsterna – ”säkerhet i molnet”. 

Medan AWS hanterar molnets säkerhet är säkerheten i molnet kundens ansvar, eftersom 

kunderna har kontrollen över de säkerhetsåtgärder de väljer att införa för att skydda sitt 

innehåll, sin plattform, sina program, sitt system och sitt nätverk – det är ingen skillnad mellan 

detta och hur de skulle hantera program på ett lokalt datacenter. AWS erbjuder sina kunder ett 

antal säkerhetsåtgärder som en del av sina olika tjänsterbjudanden. Kunderna kan också välja 

mellan ett antal olika säkerhetslösningar från tredje man. AWS kunder är helt fria att utforma 

sin säkerhetsarkitektur så att den uppfyller deras efterlevnadskrav. Detta är en väsentlig skillnad 

mellan traditionella värdlagringslösningar där leverantören bestämmer arkitekturen. Med AWS 

kan kunden bestämma om några säkerhetsåtgärder ska införas, och i så fall kan kunden själv 

välja vilka säkerhetsåtgärder som ska införas i molnet och avgöra om de är lämpliga för 

verksamheten. Om exempelvis en arkitektur med högre tillgänglighet krävs för att skydda 

informationen, kan kunden lägga till redundanta system, säkerhetskopieringar, platser, 

upplänkar osv. för att ställa i ordning en tåligare arkitektur med hög tillgänglighet. Om det krävs 

begränsad åtkomst till data, gör kontrollerna i AWS det möjligt för kunden att införa olika 

former av hantering av åtkomsträttigheter både på systemnivå och genom kryptering på 

datanivå. AWS ger alltså kunden direkt kontroll över många inslag som utgör tekniska och 

organisatoriska åtgärder i fråga om datasäkerhet. 

Förstå molnets säkerhet 

AWS ansvarar för att hantera säkerheten i den underliggande molnmiljön. AWS-molnets 

infrastruktur är en av de mest flexibla och säkra miljöerna för molntjänster i hela världen. Den 

är utformad för optimal tillgänglighet och erbjuder fullständig åtskillnad mellan kunderna. Det 

är en extremt skalbar, mycket tillförlitlig plattform där kunderna snabbt och säkert kan 

distribuera program och innehåll i stor och global skala då det behövs. AWS-tjänsterna tar ingen 

hänsyn till innehållet. Samma höga säkerhet erbjuds alla kunder, oavsett vilken typ av innehåll 

som lagras och oavsett i vilken geografisk region det lagras. Eftersom AWS inte känner till vilka 

data kunderna lagrar i AWS-tjänsterna, kan AWS inte skilja mellan personuppgifter och andra 

typer av data som en kund lagrar. 

På AWS mycket säkra datacenter i världsklass används toppmodern elektronisk övervakning 

och system där åtkomsten kontrolleras med flera faktorer. Datacentren är bemannade dygnet 

runt av utbildade säkerhetsvakter, och det är bara personer med ett visst minimum av 

behörighet för systemadministration som har tillträde till dem. En fullständig lista med alla 

säkerhetsåtgärder som är inbyggda i AWS:s molninfrastruktur, plattformar och tjänster finns i 

vitboken Overview of Security Processes. 

Vi tar säkerheten i vår underliggande molnmiljö på största allvar och har vidtagit avancerade 

tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig åtkomst. Kunderna kan verifiera de 

säkerhetskontroller som finns i AWS-miljön genom våra AWS-certifieringar och -rapporter, 

däribland rapporterna AWS Service Organization Control (SOC) 1 och 2 samt rapporterna om 

ISO 27001-certifiering och PCI-DSS-efterlevnad. Dessa rapporter och certifieringar framställs 

av oberoende externa granskare och bestyrker designen och effektiviteten hos AWS:s 

säkerhetskontroller. De aktuella efterlevnadscertifieringarna och -rapporterna som gäller 

AWS kan beställas på https://aws.amazon.com/compliance/contact. Mer information om 

efterlevnadscertifieringar, rapporter och överensstämmelsen med god praxis och standarden 

som gäller AWS finns på AWS:s efterlevnadswebbplats. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/contact
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AWS erbjuder ett databehandlingstillägg för att hjälpa kunderna att uppfylla sina 

dataskyddsåligganden. AWS kan dessutom lägga till standardavtalsklausulerna 2010/87/EU 

(som brukar kallas ”modellklausulerna”) i en kunds databehandlingstillägg om kunden behöver 

detta för att överföra personuppgifter från EU till ett land utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet.  

Den 6 mars 2015 godkändes AWS:s databehandlingstillägg, däribland modellklausulerna, av en 

grupp av dataskyddsmyndigheter i EU som kallas Artikel 29-gruppen. Godkännandet innebär 

att alla AWS-kunder som behöver modellklausulerna nu kan lita på att AWS:s 

databehandlingstillägg är ett tillräckligt avtalsmässigt åtagande för att möjliggöra 

internationella dataflöden i enlighet med direktivet. Mer information om godkännandet från 

Artikel 29-gruppen finns på Luxemburgs dataskyddsmyndighet: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

Utöver databehandlingstillägget och modellklausulerna har kunder som vill överföra sina 

personuppgifter från AWS EU-regioner till AWS amerikanska regioner glädje av att AWS deltar 

i EU:s och USA:s Privacy Shield Framework. Amazon.com, Inc. och vissa av dess amerikanska 

dotterbolag, däribland AWS, certifierades under EU:s och USA:s Privacy Shield Framework den 

21 oktober 2016. EU:s och USA:s Privacy Shield Framework påverkar inte hur kunderna 

använder eller arbetar med AWS, utan utgör snarare en ytterligare av EU sanktionerad 

mekanism för att överföra personuppgifter från EU till USA. Mer information om åtagandena 

för amerikanska tjänsteleverantörer enligt EU:s och USA:s Privacy Shield Framework finns på 

Europeiska kommissionens webbplats, http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm, och på EU:s och USA:s 

webbplats om Privacy Shield Framework, https://www.privacyshield.gov/welcome. 

Förstå säkerheten i molnet 

Kunderna bibehåller kontrollen över sitt innehåll när de använder AWS-tjänster. Det är 

kunderna och inte AWS som bestämmer vilket innehåll som lagras i AWS, bestämmer hur de 

konfigurerar sina miljöer och skyddar sitt innehåll, huruvida de krypterar innehållet när det 

lagras och överförs, vilka som har åtkomst till innehållet och vilka inloggningsuppgifter som 

krävs (bland annat bruket av autentisering med flera faktorer) samt vilka övriga 

säkerhetsfunktioner och verktyg de använder och hur de använder dem. 

Eftersom våra kunder behåller kontrollen över säkerheten har de också ansvar för skyddet av 

allt som organisationen lägger upp i AWS, eller som de ansluter till sin AWS-infrastruktur, t.ex. 

gästoperativsystemet, programmen på beräkningsinstanserna, samt det innehåll som lagras och 

bearbetas i AWS:s lagrings-, plattforms- och databastjänster. 

Kunderna kan ställa in sina AWS-tjänster så att de utnyttjar ett antal valfria 

säkerhetsfunktioner, verktyg och kontroller för att skydda sitt innehåll, däribland sofistikerade 

identitets- och åtkomsthanteringsverktyg, tillgänglighetskonfigurationer, möjligheter till 

säkerhetskopiering, säkerhetsfunktioner och nätverkssäkerhet. AWS erbjuder ett brett urval av 

säkerhetsfunktioner till sina kunder som hjälper dem att utforma, implementera och sköta sin 

egen säkra AWS-miljö. Kunderna kan även använda sina egna eller tredje mans 

säkerhetsverktyg och kontroller. Några exempel på åtgärder som kunderna kan vidta för att 

skydda sitt innehåll är att införa 

 policyer om starka lösenord, tilldelning av lämpliga behörigheter till användare och 

robusta åtgärder för att skydda åtkomstnycklarna 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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 lämpliga brandväggar och nätverkssegmentering, bland annat Virtual Private Cloud, 

kryptering av innehåll, användning av SSL och lämpligt utformade system för att minska 

risken för dataförluster och obehörig åtkomst 

 lämpliga redundansplaner och säkerhetskopieringsstrategier för att minska risken för 

dataförluster eller bristande tillgänglighet. 

Samtliga dessa faktorer rår kunden och inte AWS över. AWS har ingen insyn i innehållet som 

kunderna sparar i AWS och ändrar inte kundens konfigurationsinställningar: de bestäms och 

kontrolleras av kunden. Eftersom det är kunden som bestämmer vilket innehåll som placeras i 

AWS-molnet, är det bara kunden som kan avgöra vilken säkerhetsnivå som lämpar sig för de 

data som lagras där. 

AWS publicerar ett antal rapporter som rör säkerhet, styrning, risk och efterlevnad, samt ett 

antal checklistor och bästa praxis. De gör det lättare för kunderna att integrera AWS:s 

säkerhetskontroller i sina befintliga kontrollramverk och utforma och genomföra 

säkerhetsbedömningar av organisationens bruk av AWS-tjänsterna. Kunderna kan även utforma 

och genomföra säkerhetsbedömningar enligt sina egna önskemål, och kan begära tillstånd att 

söka igenom sin molninfrastruktur (förutsatt att genomsökningarna är begränsade till kundens 

beräkningsinstanser och inte bryter mot AWS:s policy om godtagbart bruk). 

AWS-regioner 

AWS:s datacenter är byggda i kluster i olika länder runtom i världen. Vi kallar våra 

datacenterkluster i ett visst land en ”region”. Kunderna kan använda fjorton AWS-regioner i 

hela världen, däribland två i EU: Irland (Dublin) och Tyskland (Frankfurt). Kunderna kan välja 

att använda en region, alla regioner eller en valfri kombination av regioner. I bild två visas var 

AWS-regionerna finns: 

 

Bild 2. Globala AWS-regioner 
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AWS-kunder väljer den eller de AWS-regioner där deras innehåll ska lagras. På detta sätt kan 

kunder med specifika geografiska krav etablera miljöer på en eller flera platser som de själva 

väljer. AWS-kunder i Europa kan t.ex. välja att distribuera sina AWS-tjänster uteslutande i EU-

regionen (Tyskland). Om kunden väljer detta lagras innehållet i Tyskland, såvida kunden inte 

väljer en annan AWS-region. 

Kunderna kan replikera och säkerhetskopiera innehåll i flera regioner, men AWS flyttar inte 

kundernas innehåll utanför de regioner som kunden har valt. 

Hur kan kunderna välja sina regioner? 

När AWS-hanteringskonsolen används, eller om kunden lämnar in en begäran via ett av AWS:s 

API:er (programmeringsgränssnitt), anger kunden den region eller de regioner där kunden vill 

använda AWS-tjänster. Bild 3: Valet av globala AWS-regioner är ett exempel på ett tillfälle när 

man lägger upp innehåll i en AWS-lagringstjänst eller etablerar beräkningsresurser med AWS-

hanteringskonsolen. 

 

Bild 3. Val av globala AWS-regioner i AWS-hanteringskonsolen 

Kunderna kan även bestämma vilken AWS-region som ska användas för deras 

beräkningsresurser genom att utnyttja Amazons VPC-kapacitet (Virtual Private Cloud). Med 

Amazon VPC kan kunderna etablera ett segment i AWS-molnet där de kan börja använda AWS-

resurser i ett virtuellt nätverk som de själva definierar. Med Amazon VPC kan kunderna 

definiera en virtuell nätverkstopologi som är mycket lik ett traditionellt nätverk som de skulle 

kunna ha i sitt eget datacenter. 

Alla beräkningsresurser och andra resurser som kunden börjar använda i VPC placeras i den 

region som kunden väljer. 
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Kundkontroller och åtkomst till kundens innehåll 
 

Kundkontroll över innehållet 

Kunder som använder AWS bibehåller kontrollen över sitt innehåll i AWS-miljön. De kan 

 bestämma var det ska lagras, t.ex. typen av lagringsmiljö och den geografiska 

placeringen av lagringen 

 bestämma innehållets format, t.ex. oformaterad text, maskerat, anonymiserat eller 

krypterat, med antingen kryptering från AWS eller en krypteringsmekanism från en 

tredje man som kunden väljer 

 hantera andra åtkomstkontroller, t.ex. identitetsåtkomsthantering och 

inloggningsuppgifter 

 bestämma om de vill använda SSL, Virtual Private Cloud och andra 

nätverkssäkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. 

Detta innebär att AWS-kunderna har kontroll över innehållets hela livscykel på AWS och kan 

hantera sitt innehåll i enlighet med sina egna specifika behov, däribland innehållsklassificering, 

åtkomstkontroll, bevarande och radering. 

Åtkomst till kundens innehåll 

AWS försöker inte komma åt kundens innehåll utom om det är nödvändigt för att tillhandahålla de 

AWS-tjänster som kunden har valt. AWS använder inte kundernas innehåll av något annat skäl. 

AWS vet inte vilket innehåll kunderna väljer att lagra i AWS och kan inte skilja mellan 

personuppgifter och annat innehåll, så AWS behandlar allt kundinnehåll på samma sätt. På det 

här viset omfattas allt kundinnehåll av samma tillförlitliga säkerhetsåtgärder i AWS, oavsett om 

det innehåller personuppgifter eller inte. De beräknings-, lagrings-, databas- och 

nätverkstjänster som kunden väljer kan kombineras med de mest avancerade 

säkerhetsåtgärderna som tillämpas för AWS:s molninfrastruktur. Kunden kan sedan bygga 

vidare på den infrastruktursäkerheten utifrån sina egna unika behov. 

Myndigheters åtkomsträttigheter 

Många undrar om det egna landets och andra länders myndigheter har rätt att komma åt 

innehåll som lagras i molntjänster. Kunderna är ofta oroliga över vem informationen egentligen 

tillhör, bland annat huruvida och under vilka omständigheter som myndigheter kan få åtkomst 

till deras innehåll. De lokala lagar som gäller i det land där innehållet lagras har stor betydelse 

för vissa kunder. Men kunderna behöver även fundera på om lagar i andra länder kan gälla dem 

beroende på var de – eller deras kunder – bedriver sin verksamhet. Kunderna bör söka juridisk 

rådgivning för att förstå hur relevanta lagar tillämpas på deras företag och verksamhet. 

När det uppstår farhågor eller frågor om det egna landets eller utländska myndigheters rätt att 

få tillgång till innehållet som lagras i molnet, är det viktigt att förstå att de aktuella 

myndigheterna kan ha rätt att lämna in förfrågningar om sådant innehåll enligt lagar som redan 

gäller kunden. Exempelvis skulle ett företag med verksamhet i land X kunna underställas en 

juridisk begäran om information även om innehållet lagras i land Y. Det normala är att en 

myndighet som vill få tillgång till en juridisk persons data skickar sin informationsbegäran 

direkt till den juridiska personen i stället för till molnleverantören. 
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I allmänhet omfattas EU:s medlemsländer av lagstiftning som ger polismyndigheterna och 

de nationella säkerhetsorganen rätt att försöka få tillgång till information. Utländska 

polismyndigheter kan även samarbeta med den lokala polismyndigheten och nationella 

säkerhetsorgan för att få tillgång till information i EU. Faktum är att de flesta länder har rutiner 

(däribland avtal om ömsesidig rättshjälp) för överföring av information till andra länder som 

reaktion på vederbörliga juridiska förfrågningar om information (t.ex. om kriminella 

handlingar). Men man måste vara medveten om att vissa kriterier måste vara uppfyllda enligt 

den aktuella lagen innan någon begäran om åtkomst från den aktuella polismyndigheten 

beviljas. Myndigheten som begär tillgång måste förmodligen visa att den har en giltig anledning 

att kräva att en part lämnar ut innehållet och kan behöva skaffa sig ett domstolsbeslut. 

De flesta länder har dataåtkomstlagar som påstås ha extraterritoriell tillämpning. Ett exempel 

på en amerikansk lag med extraterritoriell räckvidd som ofta nämns i samband med 

molntjänster är den amerikanska Patriot Act. Patriot Act är inte särskilt olik lagar i många andra 

utvecklade länder. Den ger myndigheterna rätt att hämta in information vid undersökningar 

som rör internationell terrorism och andra frågor som rör underrättelseverksamhet. Alla 

förfrågningar om dokument enligt Patriot Act kräver ett domstolsbeslut som visar att begäran 

följer lagen, däribland exempelvis att begäran rör en legitim undersökning. 

AWS:s policy 

Oavsett varifrån en begäran om kundens innehåll kommer eller vem kunden är, vakar AWS 

alltid noga över sina kunders innehåll. AWS lämnar inte ut kundens innehåll såvida det inte är 

nödvändigt för att efterleva ett juridiskt giltigt och bindande beslut, t.ex. en stämning eller ett 

domstolsbeslut. Statliga organ och myndigheter utanför USA brukar i allmänhet behöva 

använda erkända internationella rutiner, t.ex. avtal om ömsesidig rättshjälp med de 

amerikanska myndigheterna, för att skaffa sig giltiga och bindande beslut. Vi granskar noga 

varje begäran för att verifiera att den är korrekt och att den följer tillämpliga lagar. Vi bestrider 

förfrågningar som är alltför svepande och som överskrider den begärande partens behörighet 

eller som inte helt följer tillämplig lag. Om vi tvingas lämna ut kundinnehåll meddelar vi 

kunderna innan så sker för att ge dem möjlighet att försöka skydda sig mot att uppgifter yppas, 

såvida lagen inte förbjuder oss att göra det. 

Dataskydd inom EU: direktivet 

Nedan tar vi upp förpliktelserna som direktivet1 innehåller. I huvudsak innehåller direktivet ett 

antal dataskyddskrav som gäller när personuppgifter behandlas. I detta sammanhang betyder 

”behandlar” alla åtgärder som utförs på personuppgifter. Enligt direktivet definieras 

”personuppgifter” som information genom vilken en levande person (som kallas ”den 

registrerade”) går att identifiera och är identifierbar. Dessutom görs det i direktivet skillnad 

mellan (a) den ”registeransvariga” – den part som bestämmer syftena med och medlen för 

behandling av personuppgifterna – och (b) en ”registerförare” – en part som behandlar 

personuppgifter för den registeransvarigas räkning. 

                                                            
1 Vi bör hålla i åtanke att direktivet inte direkt gäller organisationer som är etablerade i EU:s 

medlemsländer. I stället måste EU:s medlemsländer införa direktivet i sin nationella lagstiftning. Därför 

kan det finnas variationer mellan de exakta förpliktelserna i olika medlemsländer, så kunderna bör söka 

råd om vilka nationella lagar som gäller dem. 
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Det är den registeransvariga som måste se till att behandlingen av personuppgifter följer 

dataskyddsförpliktelserna. Den registeransvariga måste exempelvis se till att personuppgifterna 

behandlas rättvist och lagenligt, samt att uppgifterna skyddas mot obehörig eller olaglig 

behandling. 

AWS inser att dess tjänster används inom en stor mängd olika verksamheter och att det kan 

finnas flera parter som är inblandade i en leveranskedja. Men som en allmän tumregel – i de fall 

personuppgifter ingår i det kundinnehåll som lagras med hjälp av AWS:s tjänster – är 

 kunden den registeransvariga för dessa personuppgifter, om kunden bestämmer syftet 

för vilka uppgifterna behandlas och har valt hur de behandlas 

 kunden en registerförare för personuppgifterna, om kunden enbart behandlar dem i 

AWS-nätverket åt eller enligt önskemålen från en tredje man (som kan vara den 

registeransvariga, en annan tredje man i leveranskedjan eller en enskild person som 

enbart verkar i landet). 

AWS tillhandahåller en infrastruktur med självbetjäning som står helt under kundernas kontroll 

– däribland med avseende på hur och huruvida uppgifterna ”behandlas” – och erbjuder endast 

infrastrukturtjänsterna till de kunder som vill lägga upp och behandla innehåll i AWS-nätverket. 

I detta sammanhang har AWS inte någon insyn i eller kunskap om vad kunderna lägger upp i 

nätverket, däribland huruvida materialet innehåller några personuppgifter eller inte. AWS:s 

kunder kan även använda kryptering för att göra innehållet oläsligt för AWS. AWS behandlar 

inte kundens innehåll utöver vad som krävs för att tillhandahålla tjänsterna (eller för att följa 

lagen eller ett giltigt och bindande beslut). 

AWS har dessutom system, rutiner och policyer för att förhindra att AWS:s personal kommer åt 

kundinnehåll. För kunder som vill behandla personuppgifter erbjuder AWS dessutom ett 

databehandlingstillägg, som hjälper kunderna att uppfylla sina förpliktelser i fråga om 

dataskydd. AWS kan dessutom lägga till modellklausulerna i en kunds databehandlingstillägg, 

om kunden behöver detta för att överföra personuppgifter från EU till ett land utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

Den 6 mars 2015 godkändes AWS:s databehandlingstillägg, däribland modellklausulerna, av en 

grupp av dataskyddsmyndigheter i EU som kallas Artikel 29-gruppen. Godkännandet innebär 

att alla AWS-kunder som behöver modellklausulerna nu kan lita på att AWS:s 

databehandlingstillägg är ett tillräckligt avtalsmässigt åtagande för att möjliggöra 

internationella dataflöden i enlighet med direktivet. Mer information om godkännandet från 

Artikel 29-gruppen finns på Luxemburgs dataskyddsmyndighet: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

Den registeransvariga ansvarar för att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 

att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, 

ändring, obehörigt yppande eller åtkomst. Om behandling utförs av en registerförare å den 

registeransvarigas vägnar, ansvarar den registeransvariga även för att välja en registerförare 

som använder tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder som rör behandlingen som ska 

utföras. 

 

 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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I tabellen nedan sammanfattar vi några av de huvudsakliga dataskyddsprinciperna som 

kunderna i allmänhet tar under övervägande i samband med detta. Vi diskuterar även aspekter 

av AWS-tjänsterna som är relevanta för dessa principer. I den här tabellen har vi antagit att 

AWS-kunden är registeransvarig. Men som nämnts ovan tillstår vi att det finns många 

omständigheter då AWS-kunden är registerförare. I dessa situationer kan emellertid AWS-

kunden ändå ha nytta av informationen nedan i samband med sin egen relation till den 

registeransvariga 

Data-
skydds-
princip 

Sammanfattning 
av dataskydds-
förpliktelsen 

Överväganden 

Skälighet De registrerade bör 
ges korrekt och 
fullständig 
information 
om den 
registeransvarigas 
identitet, syftet 
med behandlingen 
och all annan 
information som 
krävs för att 
garantera skälig 
behandling. 

Kunden: Det är kunden (eller kundens kund) som 

bestämmer vilken information som samlas in och för vilka 

syften denna information används. I många fall har kunden 

en direkt relation till eventuella registrerade och är därför 

mest lämpad att kommunicera direkt med dem. Vidare bör 

kunden känna till omfattningen av eventuella meddelanden 

som har lämnats tidigare till de registrerade. 

 
AWS: AWS har ingen kontroll över vilka typer av innehåll 
som kunden väljer att lagra i AWS och i vilket syfte detta sker. 
AWS har dessutom ingen information om detta innehåll 
(däribland om det innehåller personuppgifter eller inte). AWS 
har ingen möjlighet att identifiera registrerade eller kontakta 
registrerade vars personuppgifter kunden har valt att lagra i 
AWS-infrastrukturen och kan därför inte ge de aktuella 
registrerade någon information. 

Laglig 
grund 

Den 
registeransvariga 
måste ha laglig 
grund för sin 
behandling, och 
denna måste 
uppfylla 
åtminstone ett av 
kriterierna som 
kommer till 
uttryck i direktivet. 

Kunden: När kunden bestämmer sig för huruvida och för 

vilket syfte personuppgifterna ska behandlas, måste 

kunden överväga om ett av kriterierna i direktivet är 

uppfyllt. Kriterierna är bland annat att den registrerade har 

gett sitt tillstånd eller att behandling är nödvändig för att 

uppfylla ett avtal som den registrerade har ingått. 

 

AWS: Som nämnts ovan har AWS ingen kontroll över vilka 

typer av innehåll som kunden väljer att lagra i AWS 

(däribland huruvida det innehåller personuppgifter eller 

inte). AWS bestämmer inte vilken arkitektur som kunden 

väljer att bygga upp genom att kombinera AWS-tjänster och 

huruvida den lämpar sig för kundens specifika behov eller 

inte. AWS har ingen del i beslutet om huruvida och för vilka 

syften dessa data kommer att behandlas. Därför kan AWS 

inte avgöra om det finns någon laglig grund för 

behandlingen. 
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Syftes-
begränsning 

Personuppgifter 
får enbart samlas 
in för angivna, 
uttryckliga och 
legitima syften och 
inte behandlas 
vidare på ett sätt 
som inte är 
förenligt med 
dessa syften. 

Kunden: Det är kunden som avgör vilka personuppgifter 

som samlas in och för vilka syften de kommer att användas. 

När detta beslut fattas måste kunden se till att ha ett 

angivet, uttryckligt och legitimt syfte. Kunden avgör 

huruvida informationen behandlas för några andra syften 

vid senare tillfälle, och kan göra en bedömning av huruvida 

dessa är förenliga med det ursprungliga syftet. 

 

AWS: AWS har ingen kontroll över de syften för vilka 

kunden använder sitt innehåll och lagrar det i AWS-

molnet. I den utsträckning som kundmaterialet innehåller 

personuppgifter, behandlar AWS bara dessa data för att 

tillhandahålla de AWS-tjänster som varje kund har valt till 

den kunden (förutom i de begränsade fall där AWS är 

tvingat till det genom en lag eller ett giltigt och bindande 

beslut). 

 

Registre-
rades 
rättigheter 

De registrerade 
måste kunna 
komma åt sina 
personuppgifter 
samt inhämta 
rättade, raderade 
eller blockerade 
personuppgifter 
som behandlats på 
annat sätt än i 
enlighet med 
direktivet. 

Kunder: Kunden bibehåller kontrollen över innehållet 

som lagras i AWS och kan därför bestämma hur de 

registrerade kan komma åt sina personuppgifter som 

ingår i det innehållet. På samma sätt är det kunden som 

är mest lämpad att svara på en begäran eller ett klagomål 

från en registrerad om lagligheten i kundens 

databehandlingsaktiviteter. 

 

AWS: Som vi har förklarat ovan har AWS ingen kontroll 

över vilka typer av innehåll som kunden väljer att lagra i 

AWS och för vilka syften detta sker. AWS har ingen 

information om detta innehåll (däribland om det rymmer 

personuppgifter eller inte). AWS kan inte identifiera och 

har ingen kontakt med de registrerade vars 

personuppgifter kunden har valt att lagra i AWS (förutom i 

fall då detta gäller kunden själv) och kan därför inte ge de 

aktuella registrerade någon information. AWS kan inte 

koppla data som lagras i AWS till någon särskild person. 

Den informationen rår bara kunderna över. 

Riktighet Registeransvariga 
måste se till att 
personuppgifterna 
är riktiga och, i 
nödvändiga fall, 
aktuella. 

Kunder: Kunden har kontroll över personuppgifterna 

som kunden väljer att lagra i AWS. Kunden ansvarar 

därför för att verifiera och bibehålla korrekta uppgifter 

(och kan uppdatera och korrigera dem efter behov). 

Dessutom hanterar kunden och är ansvarig för säkerheten 

i molnet, och därför kan kunden säkerställa att lämpliga 

åtgärder för skydd mot förvanskade data införs. 
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AWS: AWS har ingen kontroll över vilka typer av 

innehåll som kunden väljer att lagra i AWS och ingen 

insyn i detta innehåll. AWS matar inte in eller ändrar 

några data åt kunden. AWS kan därför inte verifiera att 

uppgifterna är korrekta eller uppdatera dem. Rapporten 

SOC 1 Type 2 innehåller emellertid information om de 

kontroller som AWS genomför för att se till att 

uppgifterna förblir korrekta på den underliggande 

molnmiljöns nivå.  

Dataskydd Registeransvariga 
måste införa 
lämpliga tekniska 
och 
organisatoriska 
åtgärder för att 
skydda 
personuppgifterna 
från oavsiktlig eller 
olaglig förstörelse 
eller oavsiktlig 
förlust, ändring, 
obehörigt yppande 
eller åtkomst. 

Kunder: Det är bara kunden som kan avgöra huruvida en 

viss säkerhetsarkitektur som kunden utformar eller inför 

lämpar sig för en särskild typ av innehåll som omfattar 

personuppgifter. Kunderna ansvarar för säkerheten i 

molnet, däribland skyddet av innehållet (och eventuella 

personuppgifter i innehållet), samt för att införa en lämplig 

arkitektur med det AWS-tjänsten har att erbjuda. 

Kunderna ansvarar i synnerhet för att på lämpligt sätt (a) 

konfigurera AWS-tjänsterna, (b) använda kontrollerna som 

är tillgängliga i samband med tjänsterna, samt (c) att vidta 

sådana åtgärder som de anser vara nödvändiga för att 

upprätthålla lämpliga säkerhetskontroller och 

säkerhetskopior av sina personuppgifter (t.ex. genom att 

använda krypteringsteknik för att skydda 

personuppgifterna från obehörig åtkomst, samt 

rutinmässig arkivering). 

 
AWS: AWS ansvarar för att hantera säkerheten i den 

underliggande molnmiljön. En fullständig lista med alla 

säkerhetsåtgärder som är inbyggda i AWS:s 

molninfrastruktur, plattformar och tjänster finns i 

vitboken Overview of Security Processes3. 

 

AWS anlitar externa granskare för att verifiera att 

säkerhetsåtgärderna är effektiva, bland annat säkerheten 

hos de fysiska datacenter som AWS levererar sina tjänster 

från. På kundernas skriftliga begäran och mot 

undertecknandet av ett sekretessavtal kan AWS 

tillhandahålla en sammanfattning av 

granskningsrapporten, så att kunderna i rimlig grad kan 

verifiera AWS:s säkerhetsåtgärder. Sammanfattningen 

görs också tillgänglig för dataskyddsmyndigheter på 

begäran. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
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Bevarande 
av data 

Personuppgifter 
får inte förvaras 
(i identifierbart 
skick) längre än 
vad som är 
nödvändigt för det 
syfte för vilket 
personuppgifterna 
samlades in, eller 
behandlas vidare. 

Kunder: Det är kunden som bestämmer syftet med 

lagringen av personuppgifter i AWS-molnet och därför 

hur länge det är nödvändigt att behålla dem. Kunden kan 

radera eller anonymisera personuppgifterna när de inte 

längre behövs. 

 
AWS: AWS har ingen inblick i huruvida lagrade data 

innehåller personuppgifter eller i kundens syfte med att 

behandla särskilda data som har lagrats i molnet. Därför 

kan AWS inte avgöra hur länge det är nödvändigt att 

behålla uppgifterna för att uppnå detta syfte. 

 

När en kund raderar sitt innehåll från AWS-tjänsten 

inaktiveras eller görs innehållet oläsligt, och det 

bakomliggande lagringsområdet i AWS-nätverket som 

användes för att lagra innehållet rensas innan det återförs 

och skrivs över, i enlighet med AWS:s standardpolicyer 

och tidsfrister för radering. AWS-rutinerna omfattar även 

en säker rutin för urbruktagande som genomförs innan 

lagringsmedierna som användes för att tillhandahålla 

AWS-tjänsterna kasseras. Som ett led i denna process 

avmagnetiseras eller raderas lagringsmedierna och 

förstörs eller görs omöjliga att bruka i enlighet med 

branschens praxis. 

Överföring Personuppgifter 
bör inte överföras 
till ett land eller ett 
territorium utanför 
Europeiska 
ekonomiska 
samarbetsområdet, 
såvida inte det 
landet eller 
territoriet kan 
garantera ett 
adekvat skydd av 
de registrerades 
rättigheter och 
friheter i samband 
med behandlingen 
av personuppgifter. 

Kunden: Kunden kan välja vilka AWS-regioner som 

kundens innehåll och servrar ska finnas i. Kunden kan 

sedan välja att distribuera sina AWS-tjänster uteslutande 

i AWS:s EU-regioner Tyskland eller Irland. 

 

AWS: AWS flyttar inte kundens innehåll utanför de av 

kunden valda regionerna utöver vad som är nödvändigt 

för att följa lagen eller ett giltigt och bindande beslut. 

AWS erbjuder ett databehandlingstillägg för att hjälpa 

kunderna att uppfylla sina dataskyddsförpliktelser. AWS 

kan dessutom lägga till modellklausulerna i en kunds 

databehandlingstillägg, om kunden behöver detta för att 

överföra personuppgifter från EU till ett land utanför 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den 6 mars 

2015 godkändes AWS:s databehandlingstillägg, 

däribland modellklausulerna, av en grupp av 

dataskyddsmyndigheter i EU som kallas Artikel 29-

gruppen. Godkännandet innebär att alla AWS-kunder 

som behöver modellklausulerna nu kan lita på att AWS:s 

databehandlingstillägg är ett tillräckligt avtalsmässigt 

åtagande för att möjliggöra internationella dataflöden 
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i enlighet med direktivet. Mer information om 

godkännandet från Artikel 29-gruppen finns på 

Luxemburgs dataskyddsmyndighet: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/

2015/03/AWS/index.html 

 

Utöver databehandlingstillägget och modellklausulerna 

har kunder som vill överföra sina personuppgifter från 

AWS EU-regioner till AWS amerikanska regioner glädje 

av att AWS deltar i EU:s och USA:s Privacy Shield 

Framework. EU:s och USA:s Privacy Shield Framework 

påverkar inte hur kunderna använder eller arbetar med 

AWS, utan utgör snarare en ytterligare av EU 

sanktionerad mekanism för att överföra personuppgifter 

från EU till USA. Mer information om åtagandena för 

amerikanska tjänsteleverantörer enligt EU:s och USA:s 

Privacy Shield Framework finns på Europeiska 

kommissionens webbplats, 

http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-privacy-

shield/index_en.htm, och på EU:s och USA:s webbplats 

om Privacy Shield Framework, 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

Dataintrång 

Givet att kunderna bibehåller hanteringen av och kontrollen över personuppgifter när de 

använder AWS, är det kunderna som har ansvar för att övervaka sin egen miljö till försvar mot 

intrång och att meddela myndigheter och enskilda personer som drabbas enligt kraven i 

gällande lag. Det är bara kunden som kan hantera detta ansvar. 

Kunderna har kontroll över sina egna åtkomstnycklar och bestämmer vilka som har behörighet 

att komma åt AWS-kontot. AWS har ingen kunskap om åtkomstnycklarna eller vem som har 

eller inte har behörighet att logga in på ett konto. Därför är det kunden som ansvarar för 

övervakningen av bruket, missbruket, fördelningen och förlusten av åtkomstnycklar. 

När lagen kräver det kommer AWS skyndsamt att meddela kunden om AWS har fått kännedom 

om ett bekräftat brott mot AWS:s säkerhetsstandarder som rör AWS-nätverket. 

Underleverantörer 

AWS anlitar ett antal underleverantörer som hjälper till med att tillhandahålla tjänsten. Våra 

underleverantörer har emellertid inte åtkomst till kundernas innehåll. Dessutom anlitar AWS 

bara underleverantörer som vi litar på, och vi använder lämpliga avtalsmässiga 

skyddsanordningar som vi övervakar för att se till att den nödvändiga standarden upprätthålls. 

 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Kundens externa tjänsteleverantörer 

Som tidigare har nämnts i det här dokumentet är AWS-miljön även ansluten till andra tjänster 

som tillhandahålls direkt av tredje man (t.ex. internetleverantörer). Dessa utomstående parter 

har ansvar för sina egna system, däribland säkerheten, och AWS har inget ansvar för dessa 

externa parters aktiviteter. 

Andra överväganden 

I den här vitboken diskuterar vi utöver direktivet inte några andra lagar gällande personlig 

integritet som kan vara relevanta för kunderna, däribland eventuella branschspecifika krav. 

Vilka integritets- och dataskyddslagar och föreskrifter som gäller enskilda kunder beror på ett 

flertal faktorer, däribland var kunden bedriver sin verksamhet, i vilken bransch kunden verkar, 

vilken typ av innehåll kunden vill lagra, varifrån eller från vem innehållet kommer, samt var 

innehållet ska lagras. 

Kunder som vill ha mer information om sina åligganden som rör integritet bör först identifiera 

och förstå de krav som gäller dem, samt söka juridisk rådgivning. 

Slutkommentarer 

Säkerhet är alltid AWS:s främsta prioritet. Vi levererar tjänster till hundratusentals företag, 

däribland storföretag, utbildningsanstalter och statliga myndigheter i över 190 länder. Våra 

kunder omfattar företag inom den finansiella tjänstesektorn och sjukvårdsgivare, och vi 

anförtros en del av deras mest känsliga information, däribland uppgifter om personlig hälsa och 

ekonomiska transaktioner. 

AWS-tjänsterna är utformade för att kunderna själva ska kunna välja hur de vill konfigurera och 

distribuera sina lösningar samt för att ge dem kontroll över sitt innehåll, däribland var det 

lagras, hur det lagras och vilka som har tillgång till det. AWS:s kunder kan bygga upp egna säkra 

program och lagra innehåll säkert på AWS. 

Ytterligare resurser 

Vi uppmuntrar våra kunder att läsa vitböckerna om risker, efterlevnad och säkerhet, bästa 

praxis, checklistor och råd som har publicerats på AWS:s webbplats. Detta hjälper kunderna att 

förstå hur de kan hantera sina åligganden i fråga om integritets- och dataskydd. Detta material 

finns på http:/aws.amazon.com/compliance och http://aws.amazon.com/security. 

AWS erbjuder även utbildning för kunderna i att utforma, utveckla och hantera tillgängliga, 

effektiva och säkra program i AWS-molnet och att använda AWS:s tjänster och lösningar. Vi 

erbjuder kostnadsfria instruktionsvideor, labb som kan genomföras i egen takt och lärarledda 

lektioner. Mer information om AWS-utbildningen finns på http://aws.amazon.com/training/. 

AWS-certifieringen gäller de tekniska färdigheter och kunskaper som förknippas med den bästa 

praxisen för att bygga upp säkra och tillförlitliga molnbaserade program med AWS-teknik. Mer 

information om AWS-certifieringar finns på http://aws.amazon.com/certification/. 

Om du behöver mer information kan du kontakta AWS på https://aws.amazon.com/contact-us/ 

eller kontakta din lokala AWS-kontorepresentant. 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/training/
http://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/contact-us/

