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Markmið nýrra reglna 

• Tryggja samræmda og öfluga vernd í Evrópu 

• Ryðja burt hindrunum á flæði 
persónuupplýsinga 

• Efla réttarvissu og fyrirsjáanleika  

• Létta stjórnsýslulegar byrðar 

 



Útvíkkað gildissvið 

• Landfræðilegt gildissvið 

– Allir sem vinna upplýsingar innan EES-svæðisins óháð 
landfræðilegri staðsetningu 

– Tilnefna fulltrúa ef utan ESB/EES 

• Efnislegt gildissvið 

• Nær til ábyrgðar- og vinnsluaðila 

 



Öll fyrirtæki skulu 

• Hafa auðskiljanlega persónuverndarstefnu 

• Veita upplýsingar um framkvæmd vinnslu og 
meðferð persónuupplýsinga 

• Veita einstaklingi aðgang að 
persónuupplýsingum án endurgjalds 

– Eftir atvikum rafrænt 

 

 



Skrá yfir vinnsluaðgerðir 

• Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili 

– Ítarlegri skrá hjá ábyrgðaraðilum 

• Efni og form skráa 

• Aðgengilegar Persónuvernd 

• Undantekning <250 starfsmenn 

 



Mat á áhrifum vinnslu (PIA) 

• Kerfisbundið og umfangsmikið mat á 
persónulegum þáttum eða eftirlit 

• Umfangsmikil vinnsla viðkvæmra 
persónuupplýsinga 

• Nauðsynleg og hófleg vinnsla 

• Leiðbeiningar frá eftirlitsstofnunum 

• Forálit Persónuverndar 

 



Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd 

• Verndarráðstafanir innbyggðar í vinnslu frá 
upphafi 

• Tryggja að sjálfgefið sé að einungis 
nauðsynlegar persónuupplýsingar séu unnar 

• Persónuverndar-vottun eða -innsigli getur sýnt 
fram á að kröfur séu uppfylltar 

 



Persónuverndarfulltrúi 

• Öll stjórnvöld - utan dómstóla 

• Öll fyrirtæki 
– Umfangsmikið, reglubundið og kerfisbundið eftirlit 

– Umfangsmikil vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga 

• Sjálfstæður og óháður í störfum 

• Reglufylgni, fræðsla, ráðgjöf, tengiliður 

• Hæfnisskilyrði 



Breytt tilkynningarskylda ábyrgðaraðila 

• Tilkynna öryggisbrest til Persónuverndar 

– Innan 72 klst.  

– Efniskröfur 

• Tilkynna um öryggisbrest til einstaklinga 

– Án tafar ef mikil áhætta  

– Á skýru og einföldu máli 

– Undantekningar 



Sjálfstæð skylda á vinnsluaðilum 

• Tryggja öryggi 
• Halda skrá yfir alla flokka vinnslu 
• Tilkynna um öryggisbrest 

• Útnefna persónuverndarfulltrúa 

• Undirvinnsluaðilar 

• Geta orðið efnahagslega ábyrgir 

 



Breytt eftirlitshlutverk 
persónuverndarstofnana 

• Nýjar og stórauknar sektarheimildir 

− Allt að 4% af árlegri heildarveltu eða 20 milljón evrum 

− Allt að 2% af árlegri heildarvelu eða 10 milljón evrum 

• Einn afgreiðslustaður (e. One stop shop) 

• „Samræmingar-kerfi“ (e. Consistency mechanism) 

– Evrópska persónuverndarráðið (EDPB)  

 



Flutningur úr landi 

• Flutningur frjáls innan ESB og EES og 

• Ef viðtakandi veitir fullnægjandi vernd 
• Flutningur til óöruggs þriðja lands 

– Verndarráðstafanir  

– Bindandi fyrirtækjareglur 

– Staðlaðir samningsskilmálar o.fl. 

• „Privacy-Shield“ samkomulag 

 

 



Vernd persónuupplýsinga  
lykilatriði í rekstri 

• Vitundarvakning 

• Hugarfarsbreytingar þörf 

• Næstu skref? 

• Tækifæri felast í öflugri og virkri vernd 
persónuupplýsinga 

 



 

 

 

postur@personuvernd.is 

www.personuvernd.is 

 

     @Personuvernd 

#Persónuvernd #PV2018 

 


