
28. apríl 2017

Eíni: Umsögn Persónuverndar um tíllögu tíl þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2018—2022, 
402. mál.

Persónuvernd vísar til beiðni fjárlaganefndar Alþingis frá 26. apríl 2017 þar sem óskað er eftir umsögn 
stofnunarinnar um Fjármálaáætlun 2018-2022. Helstu adiugasemdir Persónuverndar við fjármálaáædunina eru 
eftirfarandi, en ítarefni má finna á bls. 2-7:

A. Stöðum at á  verkeíhum  Persónuverndat fy rir árið 2018 m. v. 100 m .kr. hækkun á ijárheim ildum 1 :

Ný reglugerð um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga ((ESB) 2016/67 9)2 mun koma til framkvæmda í 
maí 2018. Löggjöfin umbyltir því hvemig unnið er með persónuupplýsingar í Evrópu. Fyrirtæki3 -  liið opinbera 
og sveitarfélög munu þurfa að fara að ákvæðum hennar. irlœgt verðnr að sinna og Ijúka eftirfarandi verkefnum verði 
samþjkkt 100 m.kr. hcekkun á fjárheimildum Persómiverndar:

1. Ljúka undirbúningi og greiningu á áhrifum nýrrar löggjafar á alla starfsemi Persónuverndar. í 
þessu felst efdrfarandi:

a. Gera breytingar á málsmeðferð og undirbúa verkferla, gerð nýrra sniðmáta og eyðublaða
b. Taka í notkun nýtt málaskrárkerfi m.v. kröfur reglugerðarinnar.

2. Afgreiða rúmlega 500 óafgreidd mál (áædun m.v. stöðu síðustu ára).
3. Vera viðbúin afgreiðslu á um 1900 nýjum málum (áædun m.v. fjölgun mála síðustu ár).
4. Ljúka öryggisúttekt á Persónuvernd skv. öryggisstaðli ISO 27001.
5. Aðstoða dómsmálaráðuneytið við innleiðingu reglugerðarinnar.
6. Vera viðbúin auknu erlendu samstarfi.

a. Ljúka við verklagsreglur því tengdar og uppfæra tölvukerfi.
7. Ný heimasíða Persónuverndar.

a. Tæknilegar breytingar vegna löggjafar.
b. Efnislegar breytingar vegna löggjafar.

8. Undirbúa breytingar vegna kröfu um persónuverndarfulltrúa.
9. Þjálfa starfsfólk Persónuverndar vegna breyttra reglna.

B. A fleiðingarþess að Persónuvernd fá i ekki a.m .k. 100 m .kr. hækkun á  fjárheim ildum  fyrir árið 2018:

1. Ahrif á einstaklinga
a. Persónuvernd verður ekki unnt að tryggja að réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs á Islandi sé 

virtur.
2. Ahrif á fyrirtæki

a. 'R.ekstrarstöðvanir, t.d. vegna þess að Persónuvernd hefur ekki verið unnt að sinna og leiðbeina 
fýrirtækjum sem skyldi.

b. Rekstrartap vegna seinkunar á afgreiðslu lögskyldra beiðna um álit eða leiðbeiningar, t.d. vegna 
þess að ekki verði unnt að taka í gagnið nýjan hugbúnað.

c. Háar sektargreiðslur í kjölfar kvartana sem m.a. geta borist frá Evrópu, ef Persónuvernd getur ekki 
sinnt og leiðbeint fyrirtækjum sem skyldi.

3. Ahrif á hið opinbera
a. Engar njjar tœknilausnir  til vinnslu persónuupplýsinga verður hægt að taka í notkun þar sem 

Persónuvernd hefur ekki á að skipa sérfræðingum með tæknimenntun til að veita lögbundið forálit 
(hefur einnig álirif á fýrirtæki).

b. Forgangsraða þ a f  umsögnum Persónuverndar um kgafrumvörp. Getur leitt af sér fjölgun mála sem fara 
fyrir dómstóla vegna óvissu um framkvæmd laga sem varða vinnslu persónuupplýsinga. A hverju 
þingi kemur Persónuvernd í veg fyrir fjölda hugsanlegra brota gegn stjórnarská með umsögnum 
sínum.

c. Stöðu Islands í  Schengen-samstarfmu kann að vern ógnað, verði ekki unnt að sinna verkefnum skv. 
löggæslutilskipuninni.

1 Sjá rökstuðning fyrir aukinni fjárheimild í fskj. 3.
2 Fullt heiti reglugerðarinnar: REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/679 frá 27. aprfl 2016 um 
vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun sKkra upplýsinga og niðurfelKngu 
tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin)
3 Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Islands, 27.4.2017, voru skráðir lögaðilar í lok árs 2016 rúmlega 71.000.
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4. Ahrif á Persónuvemd
a. Staðan á rekstri Persónuvemdar ergrafalvarleg. Ljóst er að sjaldan hafa verkefnin verið jafn stór 

og viðamikil og mikilvæg að umfangi. Að sama skapi liggur fyrir að einungis fjórir lögfræðingar em 
burðarstoðin í því að sinna málefnum persónuverndar á íslandi, þar af tveir reyndir.

b. Ekki verður hægt að draga úrfjölda óafgreiddra mála, þ a r sem ný mál berast á hverjum degi. Rannsókn nýrra 
mála og lögskyld verkefni hjá stofnuninni munu því stöðvast að miklu leyti upp úr miðju ári 2018, 
eingöngu verður sinnt brýnustu erindum, þ.e. kvörtunum einstaklinga.

ÍTAREFNI

A. N ý reghigerð ESB um persónuvernd og vem dpersónuupplýsinga

Þann 25. maí 2018 kemur til framkvæmda ný evrópsk reglugerð um persónuvernd og vemd persónuupplýsinga 
(e. General Data Protection Regulation —  GDPR). Reglugerðin felur í sér umbyltingu á því hvemig ríki skuli standa 
vörð um ein helstu gmndvallarréttindi einstaklinga, réttinn til friðhelgi einkalífsms. Reglugerðinni er einna helst 
ætlað að auka réttindi einstaklinga, m.a. með auknu gagnsæi um vinnslu persónuupplýsinga og auknum kröfum 
til þeirra sem vinna með slíkar upplýsingar til að huga að þessum gmndvallarréttindum strax í upphafi. Þá em 
einstaklingum veitt aukin úrræði til að gæta réttinda sinna. Verður einstaklingum þannig heimilt að leita dl 
persónuvemdarstofnunar í því landi sem þeir búa, starfa eða þar sem vinnslan fer fram. Á sama tíma er 
reglugerðinni ætlað að létta stjórnsýslulegar byrðar fyrirtækja í fjölþjóðlegn starfsemi auk þess sem ýmsar nýjar 
skyldur em lagðar á fyrirtæki og stofnanir, s.s. skipun persónuvemdarfulltrúa, beiðnir um forálit 
Persónuverndar o.fl. Af framangreindu leiðir að gert er ráð fyrir að persónuvemdarstofnanir í Evrópu starfi í 
auknum mæli saman að rannsókn mála.

Reglugerðin mælir einnig fyrir um ýmsar nýjar skyldur sem lagðar em á persónuverndarstofnanir í Evrópu, 
t.a.m. aukna áherslu á fmmkvæðismál og úttektir, skyldu til að veita forálit vegna áhættusamrar vinnslu og 
skyldu til samstarfs við aðrar persónuvemdarstofnanir við rannsókn mála. Ákvæði 52. gr. reglugerðarinnar gerir 
ráð fyrir að ríki tryggi persónuverndarstofnun hvers lands nægilegt fjármagn og mannafla dl að geta sinnt 
hlutverki sínu á fullnægjandi hátt.

B. H elstu verkeíhi Persónuverndar vegna reglugerðarinnat4
1. Nýjar skyldur lagðar á lögaðila, bæði fyrirtæki — hið opinbera og sveitarfélög, sem 

persónuvemdarstofnanir munu þurfa að framfylgja og kalla á aukið efdrlit þeirra og yfirsýn.
2. Tilkoma nýrra og aukinna réttinda einstaklinga mun leiða til fjölgunar á kvörtunum sem 

Persónuvernd mun þurfa að sinna skv. stjómsýslulögum.5
a. Dæmi: aukinn réttur hins skráða til aðgangs að upplýsingum um vinnslu persónuupplýsinga, 

flutningsréttur milli þjónustuaðila, réttur til eyðingar persónuupplýsinga, réttur til að takmarka 
aðgang að persónuupplýsingum, o.fl.

3. Aukin krafa um leiðbeiningar Persónuverndar, bæði á landsvísu og vegna skuldbindinga skv. EES- 
samningnum.

a. Aukin áhersla á ábyrgðarskyldu (e. accountability) fyrirtækja, t.a.m. með skipan 
persónuvemdarfulltrúa.

i. Halda þarf námskeið fyrir verðandi persónuverndarfulltrúa þar sem reglugerðin gerir 
ráð fyrir að viðkomandi hafi sérþekkingu á lögum um persónuvemd. Þeir sérfræðingar sem 
nú þegar uppfylla þessi skilyrði em af mjög skornum skammti á Islandi.6

ii. Halda þarf fræðslufundi fyrir fyrirtæki og stofnanir um nýjar skyldur skv. 
reglugerðinni. Nú þegar hefur Persónuvernd haldið fjölda kynninga og aukast þær 
sífellt. Persónuvemd hefur nú stöðvað frekari kynningar vegna manneklu og anna.

28. apríl 2017

4 Ekki er um tæmandi lista að ræða.
5 Einnig má nefna að EvrópudómstóUinn hefur kveðið á um að persónuverndarstofnunum sé skylt að taka til meðferðar 
allar kvartanir sem þeim berast.
6 Evrópusambandið gerir ráð fyrir að skilyrðið um persónuverndarfulltrúa kalli á allt að 28.000 ný störf innan sambandsins.
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b. Aukið álag á símatíma og við svömn fyiirspuma hjá Persónuvernd vegna 
reglugerðarinnar, bæði til að leiðbeina einstaklingum um ný réttindi þeirra og 
fyrirtækjum um hvernig skuli bregðast við þessum nýju réttindum og auknum skyldum.

4. Aukin krafa um að forstjóri og aðrir lykilstarfsmenn Persónuverndar tjái sig opinberlega á viðburðum 
sem tengjast vitundarvakningu og fýlgni við reglurnar (nú þegar orðið umtalsvert, sbr. lið 3).

5. Aukið samstarf við evrópskar persónuvemdarstofnannir dl að hanna og innleiða 
persónuverndarvottun og vegna siðareglna aðila atvinnulífsins um vinnslu persónuupplýsinga.

6. Innleiða tilkynningakerfi sem getur tekið á móti tilkynningum um öryggisbrot, sem þurfa að 
berast Persónuvernd ínnan 72 klst. frá því að viðkomandi öryggisbrot varð, og tryggja fullnægjandi 
úrvinnslu slíkra mála hratt, þar sem um getur verið að ræða mjög alvarleg atvik sem hafa mikil áhrif á 
líf einstaklinga.

a. Dæmi: Brotist er inn í tölvukerfi fjármálafyrirtækis og þaðan stohð fjárhagsupplýsingum. Slíkar 
upplýsingar geta gengið kaupum og sölum og getur það haft mjög alvarlegar afleiðingar í för 
með sér fýrir einstaklinga, fái þeir ekki tækifæri til að gera ráðstafanir af sinni hálfu. Milliganga 
Persónuverndar og hröð viðbrögð geta skipt sköpum í málum sem þessum.

7. Nýjar skyldur lagðar á Persónuvemd, sbr. 36. gr. reglugerðarinnar þar sem gert er ráð fyrir að skylt 
verði að leita forálits hennar þegar um sérstaklega áhættusama vinnslu persónuupplýsinga er að ræða, 
ta.m . þegar ætlunin er að taka í gagnið nýjan hugbúnað sem keyrir stór gagnasöfn en slík vinnsla færist 
sífellt í aukana hjá fyrirtækjum og stofnunum.

a. Persónuvernd er veittur mjög skammur tími (8 vikur) til að veita forálit en hér getur verið um 
að ræða mjög tæknilega og flókna vinnslu persónuupplýsinga. Persónuvernd þarf að hafa yfir 
að ráða tölvunarfræðingum/ sérfræðingum í upplýsingaöryggi tdl að geta unnið þetta verkefni.

b. Ahrif á fyrirtæki:
i. Svari stofnunin ekki beiðnum um forálit er þeirri hættu boðið heim að jyrirtœki fa r i a f  

stað með sérstaklega áhœttnsama vinnslu sem geti haft geigvænleg áhrif á einstaklingsbagsmuni. Þá 
getur slíkt einnig valdið því að viðkomandi fýrirtæki fái á sig sekt vegna kvörtunar 
einstaklinga.

ii. Kekstrarstöðvun getur orðið hjá fyrirtækjum í ljósi þess að þau geti ekki farið af stað 
með tiltekna vinnslu þar sem bíða þurfi í lengri tíma efdr foráhti frá Persónuvernd.

c. Ahrif á stofnanir:
i. Stofnanir sem vinna með stór gagnasöfn og gagnagmnna, t.a.m. við útreikning ýmiss 

konar greiðslna eða bóta til einstaklinga, geta þurft að bíða í lengri tíma efrir foráliti 
Persónuverndar þegar um nýjar keyrslur er að ræða. Slíkt er líklegt til að leiða af sér 
umtalsverðan kosmað fyrir ríkið.

8. Skylda Persónuvemdar til að vera forystueftirlitsyfirvald (e. „lead supervisory authority“) fyrir þau 
fyrirtæki sem em með staðfestu á Islandi en starfsemi í öðmm löndum ESB og EES, eða vinna 
persónuupplýsingar um ríkisborgara þaðan, felur í sér mikið samstarf við aðrar 
persónuvemdarstofnanir í Evrópu, auk þess sem gert er ráð fyrir að mikil vinna muni fara í að fara yfir 
athugasemdir allra þeirra stofnana í málum sem varða fyrirtæki í fjölþjóðlegri starfsemi.

a. Ekki em til neinar tölur yfir hversu mörg íslensk fyrirtæki em með starfsemi í öðmm löndum 
Evrópu en gera má ráð fyrir að flest stærri fyrirtæki hérlendis séu með fjölþjóðlega starfsemi.

9. Þátttaka Persónuvemdar í Evrópska persónuverndarráðinu sem mun hafa það hlutverk að 
innleiða samræmingarkerfi persónuvemdarstofnana (e. „Consistency mechanism“), sem felur m.a. í sér 
að einstaklingar og fyrirtæki geti leitað á einn stað með sín mál og mun ráðið geta tekið bindandi 
ákvarðanir gagnvart persónuverndarstofnunum (á efrir að útfæra nánar gagnvart EES-ríkjum).

10. Skylda Persónuverndar til að taka þátt í gagnkvæmri aðstoð og sameigiulegum evrópskum 
úttektum. Nauðsynlegt að Persónuvernd hafi yfir að ráða nægum mannafla til að gæta hagsmuna 
Islendinga, t.a.m. þeirra sem búsettir em í öðmm löndum ESB og EES, í slíkum málum.

11. Tilkoma sektarheimilda. Nauðsynlegt að Persónuvemd hafi yfir að ráða nægum mannafla til að geta 
beitt sektum af sanngirni og meðalhófi ásamt því að geta aðstoðað ríkislögmann varðandi þær 
sektarákvarðanir sem munu fara fyrir dómstóla.

28. apríl 2017
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C. Tilskipun um vernd persón uupplýsinga hjá lögreglu og dóm sm álayfírvöldum

Auk framangreinds skal bent á að ekki einungis mun reglugerðin um vernd persónuupplýsinga leggja auknar 
skyldur á Persónuvernd heldur er fyrirséð að tilskipun um vernd persónuupplýsinga hjá lögreglu og 
dómsmálayfirvöldum ((ESB) 2016/680) geri það einnig, en hún þarf að hafa verið innleidd hinn 6. maí 2018 og 
mun hafa áhríf í tengslum við meðal annars Schengen-samstarfið. Geta reglur á því sviði krafist mikils 
vinnuframlags af hálfu Persónuvemdar og má nefna að reglulega fara fram viðamiklar, evrópskar úttektir á því 
hvernig farið er að reglum um vernd persónuupplýsinga í umræddu samstarfi. Hefur þá m.a. komið fram að 
nauðsynlegt sé að tryggja betur sjálfstæði Persónuverndar og nægar fjárveitingar dl hennar.

28. apríl 2017

D. Tillaga að reglugerð um vem dpersónuupplýsinga í  íjarskiptum

Einmg skal bent á að framkvæmdastjórn ESB hefur sett fram tillögu að reglugerð um vernd persónuupplýsinga 
í fjarskipmm og liggur texti tillögunnar fyrir. Reglugerðin, sem samkvæmt tillögunni tæki gildi 25. maí 2018, 
kæmi í stað dlskipunar 2002/58/EB á sama sviði, en hún var innleidd með ákvæðum í fjarskiptalögum nr. 
81/2003. Skyldur samkvæmt tilskipuninni voru þar lagðar á herðar Póst- og fjarskiptastofnun, en reglugerð á 
grundvelli tillögunnar hefði það í för með sér að þær færðust yfir til Persónuverndar. í  því sambandi má benda 
á að samkvæmt umsögn Póst- og fjarskiptastofnunar um tillöguna til innanríkisráðuneytisins, dags. 21. febrúar 
2017, getur eftirlit með reglum á gmndvelli tilskipunarínnar „numið um 30% af starfsgildi hjá stofnuninni“. Þar 
sem starfsmenn hennar em 24 jafngildir það um 7 starfsmönnum.

E. Sektargreiðslur

Með reglugerðinni er persónuverndarstofnunum í Evrópu veitt heimild til að leggja á sektir vegna brota á 
ákvæðum reglugerðarínnar. Fyrir vægari brot verður Persónuvemd heimilt að leggja á sektir allt að 2% af 
heildarársveltu á heimsmarkaði eða 10 milljónir evra,7 hvort sem hærra er. Fyrir alvarlegri brot verður 
Persónuvernd heimilt að leggja á sektir allt að 4% af heildarársveltu á heimsmarkaði eða 20 milljónir evra.8 Til 
að setja umræddar tölur í samhengi má vísa til eftirfarandi töflu, sem inniheldur lista í dæmaskyni um hvemig 
sektir yrðu reiknaðar fyrir stærstu fýrirtæki landsins.9 Sá fýrirvarí er þó gerður að hæsm sektarheimildum yrði 
eingöngu beitt í allra alvarlegustu brotum á ákvæðum reglugerðarinnar, þar sem brot væm hugsanlega 
endurtekin og ekki væri farið að fýrirmælum Persónuverndar:

Fyrirtæki Velta 4% af veltu 2% af veltu
Icelandair Group 150.000.000.000 6.000.000.000 3.000.000.000
Marel 120.000.000.000 4.800.000.000 2.400.000.000
Arion banki 118.000.000.000 4.720.000.000 2.360.000.000
Landsbankinn 101.000.000.000 4.040.000.000 2.020.000.000
Samskip 94.000.000.000 3.760.000.000 1.880.000.000
Alcoa Fjarðaál 90.000.000.000 3.600.000.000 1.800.000.000
Islandsbanki 87.000.000.000 3.480.000.000 1.740.000.000
Actavis 84.000.000.000 3.360.000.000 1.680.000.000
Samherji 78.000.000.000 3.120.000.000 1.560.000.000
Icelandic Group 78.000.000.000 3.120.000.000 1.560.000.000

7 Skv. gengi dagsins í dag: rúmlega 1,1 milljarður íslenskra króna.
8 Skv. gengi dagsins í dag: rúmlega 2,2 mllljarðar íslenskra króna.
9 Tölur yfir heildarársveltu eru fengnar úr Hsta Frjálsrar verslunar yfir stærstu fýrirtæki landsins fyrir árið 2015, gefnum út í 
lok árs 2016.
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F  Fram tíðatsýn 2018-2022
1. Að Persónuvemd verði leiðandi a£L í stjórnsýslu hins opinbera til að standa vörð um fnðhelgi 

einkalífsins, þanmg að bmgðist verði hratt og örugglega við öllum beiðnum um leiðbeiningar og álit 
fynrtækja og stofnana. Öryggi persónuupplýsinga einstaklinga verði tryggt á íslandi.

2. Að Persónuvernd verði á hverjum tíma mönnuð þannig að íslenska ríkið ged fullnægt þeim skyldum sem á 
það em lagðar með tilkomu reglugerðarinnar um vemd persónuupplýsinga. Ráða þarf sérfræðinga, m.a. í 
upplýsingaöryggi, til þess að Persónuvemd geti veitt ráðgjöf í flóknum tæknimálum sem varða gerð 
gagnagmnna, notkun á gríðargögnum (e. Big Data), notkun á gervigreind, interneti alka hluta (e. Internet 
of Things) o.fl.

3. Tölvu- og hugbúnaður Persónuverndar verði uppfærður þannig að hann standist kröfur nútímans um 
upplýsingaöryggi o.þ.h.

4. Ný heimasíða Persónuverndar verði að vemleika, sem hægt verði að skoða í snjalltækjum. Heimasíða 
Persónuverndar er í grunninn frá árinu 2007 og er því orðin 10 ára gömul. Síðan hefur nú þegar orðið fyrir 
einm töivuárás og þjónustuaðili er hættur stuðningi við þá útgáfu vefhugbúnaðar sem Persónuvernd notar.

G. Þróun fjárheim ilda Persónuverndar2003-2017

A ámnum 2003-2013 drógust fjárheimildir Persónuvemdar jafnt og þétt saman, um alls þriðjung á föstu 
verðlagi, úr 93,4 m.kr. árið 2003 í 60 m.kr. árið 2013. Á sama tímabili fór málafjöldi úr 627 málum árið 2003 í 
rúm 1.600 mál árið 2013. Á sama tíma var starfsmönnum fækkað úr 11 í fimm, þar af þrjá sérfræðinga.

Á árinu 2013 var innanríkisráðuneytinu greint frá því að þanþol stofnunarinnar væri þrotið og upplýst að 
Persónuvernd gæti ekki lengur sinnt lögbundnu hlutverki og því orkaði tvímælis að ísland fullnægði 
persónuvemdarskuldbindingum skv. EES-samningnum, sjá fylgiskj. 4.

Á ámnum 2013-2015 gengdu fimm einstaklingar starfi forstjóra Persónuverndar, þar af vom þrir settir 
forstjórar tímabundið. Núverandi forstjóri tók við störfum haustið 2015.

I erindi til ínnanríkisráðuneytisins, dags. 9.2. 2016, var greint frá því að heildaraukafjárþörf Persónuvemdar fyrir 
árið 2017 væri 95 m.kr. til að standa straum af undirbúningi á innleiðingu á nýrri evrópskri 
persónuvemdarlöggjöf og gjörbreyttum verkefnum. Hluti aukins fjármagns þyrfti að berast strax árið 2016. 
Umbeðið fjármagn fyrir 2016 barst ekki. Tímabundin fjárveiting fyrir einn starfsmann 2017 var veitt.

Yfirlit yfir umbeðnar fjárheimildir og veittar fjárheimildir á árimum 2007-2017 (tekið saman að beiðni 
erlendra eftirlitsaðila):

28. apríl 2017

Umbeðnar
fjárheimildir Endanleg fjárheimild

Ar IKR Athugasemdir
2007 60.359.749 60.000.000
2008 75.467.960 64.500.000
2009 79.801.172 68.000.000
2010 71.840.879 66.400.000
2011 67.272.773 69.000.000
2012 73.000.000 58.100.000
2013 90.000.000 60.000.000
2014 112.000.000 Lægri upphæðin var lögð til
2014 88.000.000 89.700.000 sem algjört lágmark.
2015 103.000.000 94.500.000
2016 104.500.000 101.600.000
2017 196.600.000 114.200.000
2018 217.536.000*

*M.v. 97 m.kx. hækkun á fjárheimildum Persónuverndar auk 3% áætlaðrar vísitöluhækkunar.
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H. Fjárm ál: áh rifá  afgreiðslu m ála h já Persónuvernd

Miðað við óbreytt ástand (þ.e. fjóra lögfræðinga, auk tveggja samkvæmt ráðningarferli sem nú stendur yfir) 
benda gróflegar áætlanir Persónuvemdar til að fjöldi óafgreiddra mála muni fara yfir 500 mál á árinu 2017. Fáist 
ekki umbeðin aukning á þárheimildum Persónuvemdar verður ekki hægt að draga úr fjölda óafgreiddra mála, 
því ný mál bætast við á degi hverjum. Rannsókn nýrra mála og lögskyld verkefni hjá Persónuvernd munu því 
stöðvast að miklu leyti upp úr miðju ári 2018, eingöngu verður sinnt brýnusm erindum, þ.e. kvörtunum 
einstaklinga og unnið að afgreiðslu eldri óafgreiddra mála.

Almennt er miðað við að fari fjöldi mála sem skráð em á hvern starfsmann hverju sinni yfir 40 sé honum ekki 
mögulegt að sinna þeim með fullnægjandi hætti. Afgreiðsla eldri mála dragist úr hófi. og afgreiðsla nýrra mála 
stöðvist jafnvel alfarið. Miðað við að sex lögffæðingar (þar af tveir sem verða ráðnir á næstu vikum, tveir með 
um eins árs reynslu og tveir með margra ára reynslu) sinni verkefnum Persónuverndar má því gera ráð fyrir að 
hámarksfjöldi óafgreiddra mála sé þá á hverjum tíma 240. I dag em hins vegar 472 mál óafgreidd hjá 
Persónuvernd, sem þrír lögfræðingar sinna fram til 8. maí nk. þegar sá fjórði kemur afiur úr fæðingarorlofi. 
Meðalfjöldi óafgreiddra mála það sem af er árinu 2017 er um 450.

Yfirlit yfir þróun fjárheimilda m.v. málafjölda 2002-2015

28. apríl 2017
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I. N iðurlag

Fyrir utan allt ffamangreint skal á það bent að sífellt stærri hluti þeirra verkefna sem koma á borð 
Persónuverndar varða mál sem fá mikla umfjöllun í samfélaginu á hverjum tíma. Mikill hluti af starfstíma 
forstjóra hefúr því farið í að sinna beiðnum fjölmiðla um álitsgjöf og umfjöllun um snertiflöt mála við 
persónuvernd almennt. Þá hefur það einnig aukist til muna að ráðuneyti biðji um yfirferð Persónuverndar á 
málum áður en fmmvörp eru send í þinglega meðferð, auk þess sem mikill tími sérfiæðinga hjá stofnuninni fer 
í að sinna beiðnum þingnefnda um umsögn um þingmál. Jafnframt þessu leita stofnanir landsins og fyrirtæki í 
mjög svo auknum mæli til Persónuverndar eftir almennri ráðgjöf um málefni tengd persónuvernd. Mörg 
þessara mála em brýn og þarfnast skjótra svara.

Staðan á rekstri Persónuverndar er grafalvarleg. Ljóst er að sjaldan hafa verkefhin verið jafti stór og 
viðamikil og mikilvæg að umfangi. Að sama skapi liggur fyrir að eimmgis fjórir lögfræðingar eru 
burðarstoðin í því að sinna málefhum persónuvemdar á Islandi, þar af tveir reyndir.

Það er því algjörlega nauðsynlegt fyrir framgang persónuverndar á Islandi að tryggja nú þegar aukið 
fjármagn Persónuvemd til handa.

F.h. Persónuverndar,

Helga Þórisdóttir

forstjóri
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Listi yfíx fylgiskjöl:

1. Stefnuskjal Persónuvemdar fyrir fjármálaáætlun 2018-2022.
2. Svar við erindi innanríkisráðuneytisins, dags. 30. nóvember 2016: Bréf til forstöðumanna -  auk nýrra 

upplýsinga um fjárhagsstöðu Persónuverndar, dags. 27. desember 2016.
3. Fjárþörf Persónuverndar vegna nýrrar ESB-löggjafar um persónuvemd, dags. 9. febrúar 2016.
4. Greinargerð um fjármál Persónuverndar, dags. 22. október 2013.
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Persónuvernd



F eraöffiiraod
Starfsemi Persónuverndar

Hlutverk / tilgangur / vetkefni

Hlutvetk Persönuverndaf er að gæta hagsmuna almennings þannig að manntéttindi séu ekki brotin við meðferð
persónuupplýsinga. Persónuvernd var stofnuð með Iögutn nr, 77/2000. Lögín eru sett á grundvelli EES-gerðar um persónuvernd og
er sams konar sjálfstæð stofnun starfandi í sérliverju hinna EES-ríkjanna. I lÖgunum eru tiltekin lielstu verkefni sem stofnuninni ber að
sinna, sbr. 37. gr., en veigamest þeirra eru :

1. að annast ej'tirUt með því að farið sé að lögum um persónuvernd og meðfetð pers ónuupplfsinga, nr. 77/2000 og reglna setta
samkvæmt þeim,

2. að úrskurtía í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga,
3. að afgreiða kyfísumsóknir, taka við tUkýnningnm og mæla fyör um ráðstafanirsrarðandi vinnslu persónuupplýstnga og
4. að fylgjast með þróunpersónttuppljsingaverndark innlendum og erlendum vetmangi, greina hvar persónuvernd er hætta búin og veita ráð

um leiðir til lausnar.
5. að kiÖbeitia þeim sem ráðgera að vinna með persónuupplýsingar, eða þróa kerfi fyrir slíka vinnslu
6. að tjá sig samkvæmt beiðni eða að eigin frumkvæði um álitaefni um meðferð persónuupplýsinga og veita umsagnirvið setningu laga og 

annarra reglna sem þýðrngu hafa fyrir persónuvernd.
Þá eru Persónuvernd falin verkefni og vísað til laga um persónuvernd í á annað hundrað laga og stjótnvaldsreglna.

* Helsto þjónustuþæfctif* (*slor. ársskýrslu 2015)

1. FyrÍrspurnir, umsagnir, álit (26,7%)
2. Mál vegna tilkynninga (25,5%),
3. Mál vegna vísindarannsókna (23,4%)
4. Erlent samstarf (6,9%)
5. Kvartanir, kærur, úrskurðir (4,6%),
6. Smíði stjórnvaldsreglna (1,9%), Kynningar, námskeið, fyrirlestrar (1,7%), innri mál (1,7%), frumkvæðismál (1,6%), ieyfisumsóknir 

(1,5%), veitt leyft (0,5%), umsóknir (0.2%), úttektarmál (0,2%) og annað (3,5%)
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Þróun starfsemi Persónuverndar síðustu 2-3 ár

Á árunum 2003-2013 drógust fjárheimildir Persónuverndar jafnt og þétt saman, um alls þriðjung á föstu 
verðlagi, úr 93,4 m.kr. árið 2003 í 60 m.kr. árið 2013. Á sama tímabili fór málafjöldi úr 627 málum árið 2003 í 
rúm 1.600 mál árið 2013. Á sama tíma var starfsmönnum fækkað úr 11 í frmm, þar af þrír sérfræðingar.

A árinu 2013 var innanríkisráðuneyti greint frá því að þanþol stofnunarinnar væii þrotið og upplýst að 
Persónuvernd gæti ekki lengur sinnt lögbundnu lilutverki og því orki tvímælis að Island fullnægi 
persónuverndarskuldbindingum skv. EES-samningnum.
/

A árunum 2013-2015 gengdu fimm einstaklingar starfi forstjóra Persónuverndar, þar af voru þrír settir 
forstjórar tímabundið.

Þegar núverandi forstjóri tók við störfum 1. 9. 2015 voru í heildina 8 starfsmenn að störfum hjá Persónuvernd. 
Núverandi fjárhagsrammi er hins vegar miðaður við 7 starfsmenn!

I eríndi til innanríkisráðuneytis, dags. 9.2. 2016, var greint frá því að heildar aukafjárþörf Persónuverndar fjnir 
árið 2017 væri 95 m.kr. til að standa straum af undirbúningi á innleiðingu á nýrri evrópskri 
persónuverndarlöggjöf og gjörbreyttum verkefnum. Hluti auldns fjármagns þyrfti að berast strax árið 2016. 
Umbeðið fjármagn fyrir 2016 barst ekki. l ’ímabundin fjárveiting fyrir einn starfsmann 2017 var veitt.

Staðan í lok árs 2016: Sjö starfsmenn að störfum, þar af fimm sérfræðingar. 1865 ný mál árið 2016. Rúmlega 
400 opin mál frá fyrra ári. Framundan: Innleiðing á GDPR (Island ári á eftir í innleiðingarferli miðað við 
viðmiðunarlönd), Schengen úttekt á Persónuvernd í mars 2017, Öryggisúttekt á Persónuvernd í gangi skv. ISO 
27001. Ný mál hrúgast inn, sem og beiðnir um kynningar á nýrrí löggjöf frá fyrirtækjum landsins, 
sveitarfélögum, Stjórnarráðinu og stjórnsýslunni allri. Neyðarbeiðni um viðbrögð við fyrirliggjandi stöðu til 
innanríkisráðuneytis, sbr. bréf frá forstjóra, dags. 27. 12.2016.
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Helstu áhrifavaldar á málaflokk næstu 5 ár

• GDPR (The General Data Protection Regulation; Regulation EU 2016/679): Ný 
evrópulöggjöf um persónuvernd sem lögfest hefur verið og sem taka mun gildi í 
Evrópu í lok maí 2018 hefur í för með sér grundvallarbreytingar á gildandi löggjöf um 
persónuvernd og eðlisbreytingu á starfsumhverfi Persónuverndar; nýjar skyldur um 
efrirfýlgni við persónuvendarlöggjöf lagðar á öll fyrirtæki landsins, hið opinbera og 
sveitarfélög. Eftirfarandi eftirlit Persónuverndar mun að hluta breytast í undanfarandi 
eftirlit, aukin leiðbeiningarskylda fyrir einstakhnga, fyrirtæki og hið opinbera, auk þess 
sem kynnt er til sögunnar umfangsmildl samvinna persónuverndarstofnana í Evrópu. 
Fellur undir EES-samninginn.

• Stafræn upplýsingatæknibylting og persónuverndarsjónarmið því tengd: Internet allra 
hluta (e. Internet of things), gagnagnót (Big Data) og gervigreind (Artificial 
Intelligence), þ.e. sjálfvirk ákvörðunartaka véla.

• Tengsl við skylda löggjöf: Schengen upplýsingakerfið, fjarskiptalöggjöf, 
neytendalöggjöf, samkeppnislög o.fl.



Þróun og stefna Persónuverndar næstu 5 ár

• Það er stefna Persónuverndar að vera leiðandi á sviði persónuverndar og meðferðar persónuupplýsinga 
á Islandi og leitast við að tryggja að hið opinbera, fyrirtæld, og einkaaðilar þekki og fari að reglum um 
meðferð persónuupplýsinga.

• Persónuvernd mun áfram miðla umfangsmikilli þekkingu og upplýsingum þannig að almenningur geti 
staðið vörð um réttindi sín.

• Verkefnastaða Persónuverndar er slik að ekki verður við hana ráðið við óbreyttar aðstæður!
Málafjöldi vex ár frá ári. Sjö starfsmenn, þar af fimm sérfræðingar, ráða ekki við afgreiðslu á 1865 
málum á ári auk þess að veita innanríkisráðuneyti aðstoð við innleiðingu á tím am ótalöggjöf og sjá um 
kynningu á henni fyrir öll fyrirtæki landsins, hið opinbera og sveitarfélög, sem og að sinna öðrum 
verkefnum, svo sem mjög svo aukinni eftirspurn um yfirferð fyrir Stjórnarráðið og A lþingi á 
lagafrumvörpum, Schengen úttekt, öryggisúttekt skv. ISO 27001 o.fi. verkefnum.

• Að óbreyttu er fyrirséð að afgreiðsla mála muni dragast úr hófi. Þessi staða mun bitna á öllum 
viðsltiptavinum Persónuverndar, þ.e. fyrirtækjum landsins, hinu opinbera, einstaklingum og öllum þeim 
sem vinna með persónuupplýsingar, auk þess sem Island mun þá ekld standa nægilega við 
skuldbindingar skv. EES-rétti.

• Verði Persónuvernd veitt aukið fjármagn verður unnt að standa undir þeirri miklu ábyrgð sem óskað er 
eftir að stofnunin sinni í samfélaginu.

Fersóniívernd
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Markmið og mælikvarðar nú og áfram

1. Nauðsynleg kynning á GDPR fyrir viðskiptavini Persónuverndar fari fram 
á árinu 2017 (mælikvarði: flokkun á viðskiptavinum, ákvörðun um 
forgangsröðun kynninga og aukin kynning á nýrri löggjöf og tengdu efni á 
heimasíðu).

2. ISO öryggisúttekt á Persónuvernd lokið október 2017.
3. Verkferlar Persónuverndar fyrir GDPR tilbúnir fyrir lok árs 2017. 

(mælikvarði: breytingar á heimasíðu undirbúnar, útbúa ný sniðmát og 
verklagsreglur).

4. Verkferlar Persónuverndar fyrir GDPR, tilbúnir lok apríl 2018:
(mælikvarði: greina breytingar og sérsmíða málaskrárkerfi v. aukins erlends 
samstarfs og breyttra starfsaðferða, viðhalda, þjálfa og ráða hæft 
starfsfólk).

5. Opin mál Persónuverndar verði undir 100 talsins 1. janúar 2019. 
(mælikvarði: auldð fjármagn fyrir nýráðningum).
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Aðgerðir til stuðnings stefnu og markmiðum

Allar framangreindar aðgerðir, þ.e. mannaráðningar, þjálfun og 
menntun starfsfólks, ný heimasíða, endurnýjun málaskrárkerfis vegna 
gjörbreytts hlutverks og aukinnar samvinnu við aðrar 
persónuverndarstofnanir, athugun á öryggi ferla, o.fl., ef frá er talin 
fundarherferð um nýja löggjöf, er háð því að aukið fjármagn fáist fyrir 
starfsemi Persónuverndar.



I te o im ív m d

Avinningur af stefnu og aðgerðum

Að réttuf einstaklinga á Islandi til friðhelgi einkalífs 
sé virtur.
Að viftaf séu þæf skuldbindingaf sem Island hefuf 
undirgengist samkvæmt EES-samningi.



Fjármögnun

Stóraukin verkefni sem ógerlegt er að sinna nema til komi aukið fjárframlag.

Þróun í málafjölda hjá Persónuvernd 2003-2013 Þróun fjárheimilda stofnunarinnar á föstu verðlagi 2003-2013

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  k r

Framlag úr ríkissjóði (óbreytt staða) 117,6 121,2 124,8 128,5 132,4
Sértekjur 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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Innanríkisráðuneytið 
Ingilín Kristmannsdóttir 
Sölvhólsgötu 7 
150 Reykavík

Persónuvernd
Rauðarárstíg 10 105 Reykja\ik 

sími: 510 9600 bréfasími: 510 9606 

netfang: postur@personuvemd.is 

veffeng: personuvemd.is

Reykjavík, 27. desember 2016
Tilvísun: 2016121816HÞ/~

Efni: Svar við erindi innanríkisráðuneytis, dags. 30. nóvember 2016: Bréf til forstöðumanna -  
auk nýrra upplýsinga um fjárhagslega stöðu Persónuvemdar.

1. Fjárhags- og rekstrarstaða Persónuvemdar.

a. Þegar núverandi forstjóri Persónuvemdar tók við störfum 1. september 2015 
vom 8 starfsmenn að störfum hjá stofnuninni, að meðtöldum forstjóra. Það 
fjármagn sem Persónuvemd fékk úthlutað samkvæmt fjárlögum 2016 var hins 
vegar ekki í samræmi við það. Framúrkeyrsla á launalið ársins 2016 verður ca. 
3,99 millj. kr., þrátt fýrir að ársverk stofnunarinnar hafi ekki verið fleiri en 6,83 á 
árinu 2016. Við framangreindu var bmgðist með því að ffesta nýráðningum, sem 
og með því að stofnunin var án rekstrarmanneskju ffá 1. janúar — 15. júní 2016.

Framangreindur starfsmannafjöldi nægir engan veginn tdl að Persónuvernd geti 
sinnt gmnnsk}rldum sínum svo vel sé. Það tímabundna framlag samkvæmt ný 
samþykktum fjárlögum, sem ætlað er „til ráðningar starfsmanns til endurbóta á 
persónuvemdarlöggjöE mun einungis gera Persónuvemd kleift að halda því 
stöðugildi sem þegar hafði verið ráðið í, að því er virðist án nægilegra 
fjárheimilda.

b. Verkeffii stofnunarinnar hafa farið vaxandi ár frá ári. Bæði er um að ræða 
aukningu í fjölda innsendra erinda en einnig er mikil vinna í gangi, og ffamundan, 
við innleiðingu á nýrri Evrópulöggjöf um persónuvemd, sbr. lið 3 hér á eftir. Um 
ffekari greiningu á fjárþörf og mannaaflaþörf Persónuverndar vísast til skjala sem

mailto:postur@personuvemd.is


þegar hafa verið send íáðimeytinu, sbt. bréf dags. 9. febrúar 2016 og bréf dags. 
22. október 2013, hjálögð erindi þessu.

2. Svar við erindi innanríkisráðimeytis, dags. 30. nóvember 2016: Ósk um útkomuspá 
Persónuvemdar fyrir ártð 2016 úg áform mn að ná fjárhagslegum jöfnudi í  ársíok 
2017.

a. Útkomuspá og áætlaða stöðu eigin fjár Persónuvemdar í árslok má sjá í  
meðfylgjandi Excel skjali. Ekki virðist hafa verið gert ráð fyrir mögulegrí 
mðurfærslu á halla Persónuverndar í fruravarpi til fjárlaga fyrír árið 2017, þar sem 
stofnunin var ekki á Jista stofnana sem þar var tilgreindur, þrátt fyrir að hafa verið 
rekin með halla og vera með neikvæða stoðu eigin fjár um sl áramót.

b. Hvað vatðar lið 2. í erindi ráðuneytisins, þ.e. hvort einhverjar sérstakar eða 
óvenjulegar aðstæður eða þættir nú á lokamánuðum ársins hafi áiirif á útkomu 
ársins 2016, sém og hvaða fjárhæðir um ræðir, þá vísast almennt til kafla 1 hér að 
ffaman, sem og kafia 3 hér á eftir.

Hvað aðrar sérstakar aðstæður varðar, þá skal á það bent að í fjárlögum ársins 
2016 var gert ráð fyrir 4 miilj. kr. ffamlagi vegna öryggísúttektar hjá stofnuninni 
(ISO 27001). Sökum mikilla amia reyndist ekki unnt að hefja vinnu við vottunina 
fyrr en í nóvember. Kostnaður vegna hennar mun því að langmestu leyti falla til 
á næsta ári. Þetta þýðir að viðkomandi rekstrarliður er undir áætlun. Þrátt fýrir 
það er ljóst að stofnunin verður rekin með meiri halla en rekstraráætlun 2016 
gerði ráð fyrir og munar þar mestu um ftamúrkeyrslu á launalið, sem gerð var 
greki fýrir í kafla 1 hér að framan. Þá hafði í fyrri áæthmum auk þess ekki veríð 
gett ráð fyrir því að kostnaður við að viðhalda öryggisvottun væri áætlaður um 
700 þús. kr. á ári hverju.

3. Stöðumat á verkefnastöðu Persónuvemdar fvrir árið 2017:

a. Fyrir tíggur að með fimm tögfræðinga (þar af þrjá reynda) þarf 
Persónuvemd m.a. að sinna eftirfarandi verkefhum á árinu 2017:

• Afgreiða rúmlega 400 opín mál ffá árinu 2016

• Vera viðbúin afgreiðslu á um 1800 nýjum málum

• Schengen úttekt á Persónuvemd 20. -  24. mars 2017

• Öryggisúttekt á Persónuvemd skv. ötyggisstaðili ISO 27001

• Aðstoða innanríkisráðuneyti við innleiöingu GDPR (Regulation EU 
2016/679)

o Fagleg sérfræðiaðstoð vegna innleiðingarvinnu (löggjöf, þýðing



o Fagleg sérfræðiaðstoð vegna kynningar á nýrri löggjöf 

• Undirbúa og greina áhrif nýrrar löggjafar á alla starfsemi Persónuvemdar: 

o Breytingar á stjómsýslulegri málsmeðferð

■ Forskoðun vinnslu (e. prior checking)

■ Tilkynning á öryggisbrestum (innan 72 klst.)

■ Onnur atriði

o Yfirfara breytingar á eftirliti

■ Utbúa ný sniðmát

■ Utbúa nýjar verklagsreglur

o Undirbúa breytingar á málaskrárkerfi Persónuvemdar

■ Víðtækara gildissvið löggjafar

■ Aukið erlent samstarf

■ Breyttar verklagsreglur

o Undirbúa umfangsmiklar breytingar á heimasíðu Persónuvemdar

■ Tækmlegar breytingar vegna löggjafar

■ Efnislcgar breytingar vegna löggjafar

o Undirbúa breytingar vegna kröfu um persónuverndarfulltrúa 

o Þjálfun starfsfólks vegna breyttra reglna 

o Undirbúa aukna erlenda samvinnu vegna löggjafar

■ Tæknilegar breytdngar

■ Efhislegar breytingar (e. One-stop shop, Consistency 
Mechanism)

Niðurlag

Fyrir utan allt firamangreint skal á það bent að sífellt stærri hluti þeirra verkefna sem 
koma á borð Persónuvemdar varða mál sem fá mikla umfjöRun í samfélaginu á hverjum 
táma. Mildill hluti af starfstíma forstjóra hefur því farið í að sinna beiðnum fjölmiðla um



álitsgjöf og mnfjÖllun um snertíööt mála við persónnvernd almennt. Þá hefur það einnig 
aukist tíl muna að ráðuneyti biðji nm vfirferð Persónuvemdar á málum áður en ffumvörp 
em send í þinglega meðferð, auk þess sem mildll tími sérfræðinga hjá stofhuninni fer í að 
sinna beiðnum þingncfnda iim umsögn um þingmál. Jafhframt þessu leita stofhanir 
iandsins og fyrirtæld í mjög svo auknum mæh til Persónuvemdar efrir almennri ráðgjöf 
um málefhi tengd persónuvemd. Mörg þessara máia eru btýn og þarfnast skjótra svara.

Samkvæmt samþykktri rekstraráædun Persónuvemdar fyrir árið 2016 var gert ráð fyrir 
um 3,3 millj. kr. halla á rekstri stofnunarinnar. Var það m.a. tilkomið vegna ófyrirséðra 
fj árhagsskuidbindinga sem féilu á Persónuvemd við greiðslu biðlauna til ffáfarandi 
forstjóra. Nó liggur fyrir að niðurstaða ársins 2016 felur í sér enn frelcari lialla, þ.e. 
mn 6 millj. kr. Ástæða þessa er, eiris og fyrr hefut kornið fram, framúrkeyrsla á 
launalið -  enda hefur ekki fylgt nægilegt fyátmagh þeim átta starfemönnum sem 
hér hafa verið að störftim.

Staðan á rekstri Fersónuvemdar er því grafalvarleg. Ljöst er að sjaldan hafa 
verkefnin verið jafti stör og viðamikil og mildlvæg að umfangi. Þann 23. desember 
sL höfðu stofhuninni borist 1815 ný mál fyrir árið 2016. Að sama skapi Kggur fyrir 
að einungis þrir lögfræðingar eru burðarstoðin í því að sihna tnálefrmm  
petsónuvemdar á íslandi. Um tvo aðra nýliða er að tæða. Nú hefur komið í ljós að 
ekki yirðist vera svigrum til að ráða á ný áttunda starfsmann Persónuvemdar, eftir 
að tímahundnum samningi sérfræðings var sagt upp í árslok.

Forstjóri Persónuvemdar óskar hér með eftir tafarlausum viðbrögðum ffá ráðuneytínu 
vegna þessarar stöðu.

Fskj. 1: Bréf Persónuvemdar til innamákisráðuneytís, dags. 6. febrnar 2016. 
Fskj. 2: Bréf Persónuvemdar tíl innanrildsráðuneytis, dags. 22. október 2013. 
Bxcel skjal: Útkomuspá og áædun um stöðu eigin fjár Persónm-erndar.



Fjárþörf Persónuverndar vegna nýrrar ESB löggjafar 

um persónuvemd
9. febrúar 2016

1. Efnistök
Hvaða breytingar verða á starfsemi Persónuvemdar með tilkomu nýrrar 
evrópureglugerðar um persónuvernd og hverjir eru helstu áhrifavaldar breytinganna?

O Gildissvið og hugtakanotkun útvíkkuð — eftijditsheimildir einnig. 
o Auldð erlent samstarf með öðrum persónuvemdarstofnunum. 
o Eftirlit með öryggi persónuupplýsingar og upplýsingatækni (IT) stóreykst. 
o Nauðsynlegt að breyta og styrkja starfsaðferðir og upplýsingakerfi (working 

methods and IT-systems).
Hvaða markmiðum þarf stofnunin að ná?
Hver er kostnaður stofnunarinnar af fyrmefndum breytingum?

2. Almennt um nvia ESB reglug-erð um persónuvemd

Við lok árs 2015 náðist samkomulag milli LIBE nefndarinnar (Evrópuþingið), COREPER 
(Evrópuráðið) og Framkvæmdastjórnar ESB um hinn svokallaða nýja ESB persónuvemdarpakka. 
Pakkinn felur m.a. í sér texta nýrrar ESB reglugerðar um persónuvemd. Reglugerðin er nú á 
lokavinnslustigi og gert er ráð fyrir að endanlegur texti verði kynntur í mars/apnl 2016; textinn 
verði innleiddur í júní 2016 og taki gildi í Evrópu í júní 2018. Island mun verða skuldbundið til 
beinnar innleiðingar reglugerðarinnar í landsrétt á grundvelli EES-samningsins, eins fljótt og 
frekast er unnt.

Grundvallarbreytingar á gildandi löggjöf um persónuvernd: Reglugerðin mun breyta 
íslenskum persónuverndarlögum nr. 77/2000 í grundvallaratriðum og eftir atvikum annarri 
löggjöf, þar sem kveðið er á um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga.

Tilgangur nýrrar löggjafar: Tilgangur hinnar nýju reglugerðar er að uppfæra regluverkið í 
samræmi við tækniframfarir og aukna hnattvæðingu, styrkja persónuvemd á netinu og stuðla að 
vexti hins stafræna efnahagskerfis innan Evrópusambandsins. Nýju reglugerðinni er einnig ætlað 
að samræma reglur aðildarríkja EES, draga úr misræmi í framkvæmd, einfalda regluverkið og færa 
sjálfsákvörðunarrétt um vinnslu persónuupplýsinga nær einstaklingum.

Aukin verkefni Persónuvemdar: Fyrirséð er að ný persónuverndarlöggjöf muni auka mjög 
verkefni Persónuvemdar, enda liggur m.a. fýrir að einstaklingar muni geta snúið sér til 
persónuvemdarstofhunar í sínu heimalandi óháð því í hvaða landi vinnsla persónuupplýsinga um 
þá fer fram, þ.e. svokölluð „one-stop shop“ regla. Þá gætu fyrirtæki með starfsemi í fleiri en einu 
landi á EES-svæðinu ákveðið að leita einungis með mál sín til Persónuvemdar á Islandi -  í anda 
sjónarmiðs um einfaldara regluverk.



í hverju felast breytingarnar: Fyrir liggur m.a. að meiriiiáttar breytingar munu eiga sér stað hvað 
vatðar skyidru: áhyrgðacaðiia að vinnslu persónuupplýsinga og réttindi einstakjinga til 
persónuverndar verða aukin til muna. Þá verður mikil aukning á tilkynningarskyldri- og 
leyfisskyldti vinnslu, þar sem m.a. verður kveðið á um skyldu til forskoðunar vinnslu (e. prior 
checking) og skyldu ábyrgðaraðila dl að tilk)rnna um alla öiyggisbrcsti sem eiga sér stað við 
vinnslu pers ónuupplý singa. Einmg feist umfangsmikil breyting í ákvæðum reglugerðarinnar um 
s.k. persónuverndarfulltrúa, en reglugerðin gerir áskilnað um að stjórnvöld og viss fyrirtæki skipi, 
sér sérstakan persónuvemdarfulltma sem hefur eftirlit með að ákvæðum reglugerðarinnar sé fylgt 
hjá fyrmefndum aðilum.

Auknar skyldur lagðar á fyrirtæki og stofnanir: Eftirlit með því að meginrcglum og skyldum, 
sem persónuverndarlög setja, sé fylgt innan fyrittækja og stofnana reynist mörgum lögaðilum 
erfitt þar sem sérfræðiþekking á málafiokknum er af skotnum skammá í atvinnulífinu og í 
stjórnsýslunni. Eitt megin markmið hinnar nýju regiugerðar er að ábvrgðaraðilar að vinnslú 
persónuupplýsinga, nálgist vinnslu persónuupplýsinga á kerfisbundnari hátt en gildancli löggjöf 
gerit ráð fyrir. Skylda tiltekinna ábyrgðaraðila til þess að útnefna persónuvemdarfulltrúa, skylda ti) 
að tryggja petsónuvernd og ötyggi frá upphafi hönnunar og/eða þtounar' nýrra tækja og búnaðar 
auk skyldu til að tryggja að einstaklingar geti mótmælt riltekinni vinnslu persónuupplýsinga um sig 
eru dæmi um slíkar kerfisbundnar aðferðir. Meiri áhersla er einnig lögð á viðskiptasiðferði og 
ábyrgð fyrirtækja/stofnana sem fela í sér aukna áhættu fytir fyrirtæki sem vinna viðkvæmar 
persónuupplýsingar, persónuupplýsingar um starfsmenn eða ungt fólk og bÖm.

Aukin fræðslu- og leiðbeiningarskylda Persónuverndar: Persónuvemd finnur fyrir auknum 
áhuga fyrirtækja og stofnana á málefnum er tcngjast persónuvernd og öryggi persónuupplýsinga, 
sem leiðír m.a. af hinni nýju reglugerð. Þá ern fjölmiðlar áhugasamir um að kynna almenningi 
málefni persónuverndar. Þessi staða kallar á aukna áherslu á leiðbeinandi hlutverk 
Persónuverndar. Stofnunin mun þurfa að auka áherslu á leiðbeiningarskyldu sína og taka 
frumkvæði að því að kynná hið breytta lagaumhverfi fyrir ábvrgðaraðilum hérlendis.

Fyrir liggur hins vegar að helstu sérþekkingu á sviði persónuverndarmála er að finna hjá 
Persónuvernd -  og þeirri þekldngu leitast aðilar á markaði nú eftir að ná. Persónuvemd þarf því 
að vera leiðandi í stefnumótun og þróun á sviði persónuréttar — sér í lagi þarf stofnunin að vera í 
fararbroddi með að kynna nýja löggjöf ESB um persónuvemd og því er nauðsynlegí: að henni sé 
búið það svigrúm sem ril þess þarf.

Breytt áhersla reglugerðarinnar á kerfisbundna nálgun ábyrgðaraðila þegar kemur að vinnslu og 
öryggi persónuupplýsinga felur einnig í sér að Persónuvernd þarf að endurskoða eigin 
starfsaðferðh, þá sérstaldega hvernig eftirlili stofnunarinnar er háttað. Fyrirtæki þurfa að haga 
starfsemi sinni á þann hátt að persónuvernd sé innbyggð í upplýsingakerfi og tæki/búnað þeirra 
fiá upphafi og í því felst að starfsaðferðir Persónuvemdar, þegar kemur að eftirliti með 
fyrmefndum aðilum, mun verða ólíkt þvi efi:irfarandi eftirliti sem stofnunin viðhefur í dag, sem 
felst almennt í upplcvaðningu úrskurða eftir að ágreiningui' um vinnslu persónuuppiýsinga rís. 
Eftirlit með nýrri kerfisbundinni nálgun ábyrgðaraðila mun því kalla á umfangsmeiri skjalfestingu 
hjá ábyrgðataðilum sem að sama skapi krefst aukinnat hæfni, skjalfestingar og skráningar



verklagsreglna um eftirlit og framkvæmd þess sem og nýrra sniðmáta fyrir bréf og almenna 
málsmeðferð innan stofnunarinnar.

3. Upplýsingar vegna innleiðingar nýrrar reglugerðar á Norðurlöndum.

Persónuvernd hafa borist upplýsingar um það fjármagn, sem systurstofnanir hennar á 
Norðurlöndum hafa þegar aflað vegna nýrrar löggjafar í persónuverndarmálum, sjá töflu. Hér má 
sjá að öll fjögur löndin hafa þegar fengið úthlutað umtalsverðu fjármagni fýrir árið 2015, til að 
hefja undirbúning að innleiðingu reglugerðarinnar. Löndin eru síðan komin misvel á veg við að 
tryggja áframhaldandi fjármagn fyrir innleiðingu.

Tafla, samantekt send ffá Finnlandi:

Year 2015 Sweden Denmark Norway Finland
Annual Budget 4,7 milj. EUR 2,9 milj EUR 4,3 milj. EUR 1,85 milj. EUR
Staff Members 45 35 45 22
Extra funding 
for the years 
2016-2017 
(EUR)

+ 432 000 
EUR/per year

None for the 
year 2016. In 
spring 2016 
negotiations with 
the Ministry of 
Justice.

+ 817 000 
EUR/per year.

None for the 
year 2016 
(requested 720 
000 EUR). 
Negotiations 
with the Ministry 
of Justice for the 
year 2017.

Þá skal jafnframt upplýst að vegna þeirrar sérþekldngar á persónuverndarmálum sem talin er 
nauðsynleg til að tryggja rétta innleiðingu á nýju löggjöfmni, sem og vegna sjónarmiða um 
sjálfstæði persónuverndarstofnana á EES, þá er innleiðingarvinnunni stýrt af viðkomandi 
persónuvemdarstofhunum Norðurlandanna og hún framkvæmd af þeirra eigin starfsmönnum. 
Þannig er einn af helstu sérfræðingum norsku persónuverndarstofnunarinnar í fullu starfi frá 1. 
janúar sl. við að stýra norska innleiðingarferlinu. Aðrir reyndir starfsmenn norsku stofnunarinnar 
sinna innleiðingunni 1/3 hluta af starfi sínu. Nýjir starfsmenn sem ráðnir em inn verða þannig 
látnir sinna auðveldari lögfræðistörfum og létta þannig á störfum reyndra starfsmanna svo þeir 
geti sinnt innleiðingarvinnu og sérfræðikunnátta þeirra geti þannig komið að sem mestu gagni.

I þessu sambandi hefur auk framangreinds verið sérstaldega bent á að innleiðingarvinna 
reglugerðarinnar er flóknari en oft á við um innleiðingu á ESB löggjöf. Astæður þessa em að 
sömu eða sambærileg viðfangsefni er að finna á víð og dreif um reglugerðina — þannig er fjallað 
um sk)dd viðfangsefni í fleiri en einum kafla og því nauðsynlegt að hafa mikla og góða yfirsýn yfir 
málaflokkinn.

4. Fjárhagsleg áhrif brevtinga fyrir Persónuvernd

Að mati Persónuverndar er fýrirsjáanlegt að hluti þeirra sjö löglærðu starfsmanna sem starfa hjá 
stofnuninni, ef ekki allir, munu vegna sérfræðikunnáttu sinnar, þurfa að koma að þessari



mnleiðingarvmnu. Persónuvemd mun því þurfa að nota stóran hluta fjárheimilda sinna til að 
undirbúa innleiðingu á nýju teglugerðinni. Persónuvernd þarf að:

• Greina áhrif reglugerðarinnar á hagsmunaaðila, m.a. þá lögaðila scm vinna mcð 
persónuupplýsingar, þá einstakJinga hvers upplýsingar er unmð með sem og áhrif hennar á 
starfsemi Persónuverndar sjálfrar.

Upplýsa þarf ábyrgðaraðila að vinnslu persónuupplýsinga um þær breytingar sem 
viðkomandi stendur frammi fyrir og nýjar skyldur þeirra.
Upplýsa þarf almenning/einstaklinga um réttindi sem ný löggjöf kveður á um sem og 
hvaða upplýsingum almennings ber að veita sérstaka vernd.

• Greina og undirbúa breytingar sem verða á stjórnsýslulegri málsmeðferð stofnunarinnar.
• Fylgjast með og aðstoða lögaðila þegar kemur að beitingu nýrrar löggjafar, m.a. með 

leiðbeiningu og ráðgjöf.
• Aðstoða ráðuneytið með spurningar og verkefni er tengjast breytingum á lögum nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, og eftir atvikum öðrum lögum, 
í tengslum við innleiðingu evrópureglugerðarinnar sem falla í hlut ráðuneytisins.

• Gera þarf umfangsmiklar breytingar á heimasíðu Persónuverndar, bæði tæknilegar og 
efhislegar.

• Greina og þróa fyrirkomulag er lýtur að utanumhaldi um skipun sérstakra 
persónuverndarfulltrúa en gera má ráð fyrir umtalsverðri fjölgun þeirra á grundvelli 
reglugerðarinnar, sjá nánar hér á eftir.

• Kynna og fræða almenning og aðra hagsmunaaðila um yfirvofandi breytingar á réttindum 
þeirra og skyldum.

• Yfirfara framkvæmd eftiiiits stofnunarinnár og útbúa ný sniðmát og verklagsreglur.
• Greina breytingar og sérsníða málaskrárkerfi Persónuverndar svo falli að breyttu hlutverki 

stofnunarinnar, víðtækara gildissviði reglugerðarinnar, auknu erlendu samstarfi og breyttum 
starfsaðferðum.

• Auka erlent samstarf í ljósi víðtækara gildissviðs nýrrar löggjafar. Undirbúa þarf slíka 
samvinnu með tillit til tæknilegra lausna sem og efnislegra.

• Greiða fyrir og skrásetja hæfnisviðmið og sérþekkingu annarra persónuverndarstofnana.
• Viðhalda, þjálfa og bæta við hæfu starfsfólki hjá Persónuvemd.

Ljóst er að núgildandi fjárheimildir og starfsmannafjöldi dugar ekki til þess að stofnunin geti bæði
sinnt núgildandi verkefnum svo vel sé sem og greint áhrif þeirra breytinga og síðan unnið þær 
breytingar sem ný reglugerð hefur í för með sér. Minnt er á að starfsmannafjöldi stofnunarinnar 
hefur verið í lágmarki undanfarin misseri þrátt fyrir sífellda aukningu í málafjölda og þeim 
verkefnum sem Persónuvernd em falin með lögum. Svo unnt sé að hefja greiningu og 
undirbúning nýrrar reglugerðar er ljóst að bæta þarf í starfsmannafjölda þegar á árinu 2016.

4.1 Sktifstofu- / starfsmannakostnaður / kostnaður við þjálfun nýrra 
starfsmanna

2017: Án vsk. Með vsk. mismunur
• Bæta við 3 sérfræðingum í full stöðugildi, IKR



þetta felur í sér kostnað vegna alls almenns 
skrifstofubúnaðar, tölvu- og annarra raftækja, 
skrifstofuhúsgagna, leyfisgjalda til 
tölvuþjónustuaðila. Ráða þyrfti a.m.k. einn 
þessara sérfræðinga þegar árið 2016.
• Styrkja þarf mannauð Persónuverndar 
almennt svo almennt eftirlit og starfsemi 
haldist gangandi
♦ Þörf er á að einn reyndur sérffæðingar í fullu 

starfi einbeiti sér eingöngu að greiningu á 
breytingum sem hin nýja reglugerð hefur í 
för með sér - annars vegar efnislegum 
breytingum og hins vegar þeim sem hún 
hefur í för með sér fyrir starfsemi 
stofnunarinnar og innri málcfni. Þetta felur 
einnig í sér verkefnastjórnun og yfirsýn yfir 
innleiðingu.

36.000.000

2017
Gert er ráð fyrir að endanlegt mat á 
fjárhagslegum- og stjórnskipulegum áhrifum 
reglugerðarinnar liggi fyrir árið 2017. Gera má 
ráð fyrir að Persónuvernd þurfi aukið 
fjárframlag vegna innleiðingarinnar í fjögur ár, 
þ.e. fjárlagaárin 2017 til og með 2020. Þessi 
fjögurra ára rammi skiptist þannig: 2 ár til að 
tryggja að lagaleg og tæknileg verkefni gangi 
efrir (þ.e. efrirlit, verkefnastjómun, fræðsla- 
og kynningarstarf) og síðan taki við 2 ár tengd 
“privacy ombudsman scheme”. 
Skrifstofukostnaður mun aukast vegna 
aukinnar mannaflaþarfar.

4.2 Aðgerðir er tengjast upplýsingatækni

Málaskrárkerfi Persónuverndar er ófullnægjandi að mörgu leyti og hefur verið svo undanfarin 
misseri. Þvi má gera ráð fyrir að ekki verði unnt að aðlaga núgilandi málaskrárkerfi stofnunarinnar 
að nýju lagaumhverfi og þeim kröfur sem gerðar em til erlends samstarfs, m.a. til skráningar og 
birtingar tiltekinna upplýsinga sem ber að opinbera sem og taka á móti tálkynningum um 
öryggisbresti.

Það má því gera ráð fyrir að nauðsynlegt verði að hanna og taka í notkun ný upplýsingakerfi sem 
samræmast kröfum nýrrar reglugerðar. I þessu sambandi þarf Persónuvernd m.a. einnig að taka í 
notkun raffæn samskipti við borgarana svo samrýmist kröfum stafvæðingar (e. digitization).

Nýtt upplýsingakerfi verður hins vegar að sækja ýmsar upplýsingar úr eldri málaskrárkerfum 
Persónuverndar og því ljóst að þessa breyting mun kalla á umfangsmikla forritunarvinnu.



Mat á kostnaði vegna nýs iipplýsingatæknikerfis þarfnast sérstakrar skoðunar við á árinu 2016, 
Svo dæmi sé nefnt hefirr Noregur áædað um 5 millj NKR vegna forritunar og 
upplýsingatæknivinnslu fyrir árið 2016, einungis vegna nýju reglugerðarinnar.

2017 An vsk. Með vsk. mismunur

• Þróa og samþætta málaskrárkerfi svo það samtýmist 
kröfum reglugerðarinnar um birtingu tiltekinna 
persónuupplýsinga og skyldu til að taka á móti 
tiikynningum á öryggisbrestum. Slíkt upplýsinga- og 
málaskrárkerfi verður að samrýmast stafrænni þróun 
sem á sér stað í samfélaginu og vera háð ströngum 
ötyggiskröfum.

IKR
7.500.000

2018

• Kostnaður af rekstri nýs upplýsinga- og
málaskrárkerfis er áætlaður 10% af upprunlegum 
heildarkostnaði,
Uppsetning og aðlögun nýs kerfis verður að fara 
fram eigi síðar en á árinu 2017 og þarf að vera tilbúið 
og komið í notkun í síðasta lagi fyrir áramót 2017.

IKR

750-000

4.3 Kynningarstarfsemi og táðgjof

I fyrsta lagi, þá mun Persónuvernd forgangsraða kynningu til ábyrgðaraðila sem vinna 
persónuupplvsingar, þar sem þeir munu þurfa að fást við algjörlega nýja lagaiega stöðu og nýjar 
mikilvægar skuldbindingar fýrir sín fvrirtæki. Það er einnig mikilvægt að fýrirtæki séu upplýst um 
stöðu sínaþegar þeir sem hafa lil þess rétt, leita til þeirra með persónuverndarspurningar, þ.e. um 
rétt og skvldur fýrirtækja á þessu sviði. í  öðru lagi þá fýrtrhugar Persónuvernd að kynna nýjar 
reglur fyrir aknenningi, til að byrja með, tneð kennslu- og eða kynningarefni á vefnum og með því 
að vekja athygli fjölmiðla á þcim. Persónuvernd þarf að vera viðbúin því að óskað verði eítit 
tnikÍDi beinni ráðgjöf og leiðbeiningum. Persónuvernd mun því þurfa að styrkja mannauðinn 
hvað viðkemur upplýsingagjöf og fræðslu um cinn starfsmann. Vinna þarf að kynningarefni fý-rir 
alla hagsmunaaðila.

2017

• Vinna við þróun, samningu, prentun leiðbeininga fyrir 
ábyrgðaraðila, sérstaidega í formi stafræns efnis á 
netinu, t.d. til niðurhals.

• Upplýsingah erferðir fyuir almenning til uppiýsinga um 
ný réttindi þeirra og kynningarefni almennt.

IKR
5.000.000

IKR



4.500.000
• Eitt fúllt stöðugildi sem styrkir mannauð

Persónuverndar og ætlað er að vera hluti af
leiðbeiningar- og kynningarstarfi Persónuvemdar. IKR

12.000.000

4.4 Persónuvemdarfulltrúar

I lögum nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er ekki að finna skyldu til 
að útnefna s.k. persónuvemdarfulltrúa hjá fyrirtækjum eða stofnunum sem vinna með 
persónuupplýsingar. Samkvæmt reglugerðinni þurfa öR stjómvöld að tilnefna 
persónuvemdarfulltrúa auk fyrirtækja, ef þau hafa fleiri en 250 starfsmenn eða ef vinnsla 
persónuupplýsinga telst hluti af kjamastarfsemi þeirra með tilliti til eðlis upplýsinga, tilgangi 
vinnslunnar, eða ef vinnsla felst í kerfisbundnu eftirliti með einstaklingum.

Sem dæmi má nefna að í norskum og sænskum lögum hefúr ákvæði um útnefningu 
p ers ónuverndar fulltrúa verið vallrvætt. í Noregi vom á árinu 2014 skráðir 218 
persónuvemdarfulltrúar hjá 420 fyrirtækjum.

Þessi nýja krafa felur í sér mikla breytingu á starfsemi Persónuverndar vegna aukinnar ráðgjafar 
og samskipta stofnunarinnar við slíka fulltrúa, en þá ráðgjöf má áætla mjög umfangsmikla enda 
eru fáir sérfræðingar til staðar hérlendis sem telja má búa yfir þeirri sérfræðiþekkingu á sviði 
persónuréttar sem reglugerðin gerir kröfú um.

Þá má gera ráð fyrir að Persónuvemd verði falið að útbúa kennsluefni og annast námskeiðahald 
fýrir verðandi persónuverndarfulltrúa, en slík kennsla er á hendi norsku og sænsku 
persónuverndarstofnananna nú. Ef af slíkri kennslu verður má gera ráð fyrir að heilt stöðugildi, 
reynds sérfræðings, þurfi í slíka vinnslu og hefja þarf undirbúning sem allra fyrst í ljósi þess hve 
sértæk persónuverndarlöggjöfin er. Setja þarf á fót sérstakan tengilið hjá Persónuvernd sem sér 
um samskipti við þessa fúlltrúa og kennslu eða námskeið fyrir þá er unnt að halda í samstarfi við 
aðra hagsmunaaðila eins og háskóla og/eða endurmenntunarstofnanir.

Þegar hin nýja reglugerð tekur gildi má búast við að eftirspum eftir ráðgjöf og leiðbeiningu, frá 
þeim fyrirtækjum sem em skyldug til að útnefna persónuvemdarfúlltrúa, frá Persónuvernd, verði 
mjög mikil og frá einstökum persónuvemdarfulltrúum sjálfum. Persónuvemd mun þurfa að huga 
sérstaklega að því að þjónusta fyrrnefnda aðila.

Með vísan til framangreinds telur Persónuvernd þörf á einu nýju stöðugildi í tengslum við 
undirbúning og þjónustu við persónuvemdarfúlltrúa fyrirtækja og stofnana. A innleiðingartímabili 
reglugerðarinnar (2016-2018) er þörf á einum sérfræðingi sem annast undirbúning ráðgjafar og 
kennsluefnis fyrir persónuvemdarfulltrúana og mögulega þarf að bæta við starfsmanni að þeim 
tíma loknum til að bregðast við auknum málafjölda vegna þessa fyrirkomulags.

2016 An vsk Með vsk



•  Á tveggja ára innleiðingartímabih reglugerðarinnar (2016- IKR
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fyrixkomulag vegna skipunar persónuvemdarfulltma, m.a. 
samskipti við þá, ráðgjöf til þcirra og námskeiðahald sem 
tryggir þjálfun þeirra og hæfni.
• Eitt stöðugildi sérfræðings í  fullu starfi sem bætir upp

i z .U U lJ .U U U

iy jLJLL OiU.JL.LJ. U JL ll íL  í j d i i .  L'íáJ.iL L í. iU - l X L JV  LJJhWLÍí.4-

fyrirkomulagsins.
•  Þróa þarf CRM-kerfi sem heldur utan um samskipti við 
persónuvemdarfulltrúa.

ISK
3.000.000

5, Niðurlag

Samkvæmt mannaaflaþörf Persónuverndar sem unnin var og send ráöuneytinu á árinu 2013, þá 
liggur fyrir að til þess að stofnunin geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu miðað við núgildandi 
lagaumhverfi og þá um 90 lagabálka sem vísað er dj í um persónuvernd, þyrfti Persónuvernd að 
hafa að störfum starfsfólk í 13 stöðugildum. I dag eru starfsmenn sjö talsins, forstjóri meðtahnn. 
Þá er ráðuneytinu kunnugt um að undanfarin ár hefur eldd verið unnt að ganga til brýrma 
lögbundinna verkefna Persónuvemdar, m.a. til að sinna nauðsynlegu eftirlit og frumkvæðisskyldu. 
Eru þetta verkefni að upphæð um 15 millj. kr.

Þær áskoranir sem. nú em uppi vegna nýrrar ESB löggjafár um persónuvernd þarf að skoða í 
samhengi við gildandi skuldbindingar og núverandi fjárþörf stofnunarinnar - svo Persónuvernd 
geti staðið skyldu sína í framvarðasveit verndar persónuupplýsinga á tækniold.

Heildar aukafjárþörf Persónuverndar fyrir árið 2017, með vísan til framangreinds, fyrir 
utan hefðbundinn rekstur, sbr. fjárlög fyrir átið 2016 - nemur 95.000.000 kr. í  því felst m.a. 
ráðning fimm nýrra sérfræðinga í fúll stöðugildi. Gera má ráð fyrir að kostnaður vegna uppfærslu 
upplýsingakerfis vegna nýrrar löggjafar, sem áætlaður er 7.5 millj. kr., sé mjög svo varlega áædaður 
og geti hækkað.

F.h. Persónuverndar,

Helga Þórisdóttir
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Greinargerð 
um fjármál Persónuvemdar

Greinargero þessari er aitlað ao veitayfirsýnyfirþau verkefni sem PersónuvernA em falin í  settum réttarreglum og 

þami mannaf/a sem þ a f  til aó mkjaþau. Ao aiiki em ígreiiiargeriiinni teknar sanian trpplýsingar annars vegar 

um kostuaó vió rekstnr stofminarintiar ogþróun fjárhebnilda hennar og hins vegar um þæ r aðgeróir sem giipio 

hefur veriö til iþ v í  skyni aö bregöast við þeirriþróun.

I. Verkefni Persónuvemdar

Persónuvernd var stofnuð með lögum nr. 77/2000 sem tóku gildi 1. janúar 2001. Lögin eru sett á 

grundvelli EES-gerðar um persónuvernd og er sams konar sjálfstæð stofnun starfandi í sérhverju 

hinna EES-ríkjanna.

I lögunum eru tditekin helsm verkefnin sem stofnuninni ber að sinna, sbr. 37. gr.3 en veigamest 
þeirra eru:

1. að annast eftirlitmeð að farið sé að lögum um meðferð persónuuppiýsinga,

2. að úrsknröa í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplj'singa,

3. að afgreiða leyfisumsóknir, taka við tilkynningum og mæla fyrir um ráðstafanir varðandi 

vinnslu persónuupplýsinga og

4. að fylgjast með þróunpersónuuppjýsingavernAar á innlendum og erlendum vettvangi, greina 

hvar persónuvemd er hætta búin og veita ráð um leiðir til lausnar.

Stofnuninni eru falin margvísleg önnur verkefni í lögunum, svo sem að setja reglur um nánar 

tilteknar tegundir vinnslu persónuuppiýsinga, veita ábyrgðaraðilum og almenningi leiðbeiningar 
og fræðslu og veita umsagnir við semingu laga og stjórnvaldsreglna.

Þá eru stofnuninni falin verkefni og vísað til laga um persónuvemd í á annað hundrað annarra 

laga og stjórnvaldsreglna.

II. Mannaflaþörf vegna lögbundinna verkefha

Greiningu á núverandi mannaflaþörf vegna framangreindra lögboðinna verkefna stofounarinnar 

er að fínna í fskj. 1. Greiningin er tvíþætt, þ.e. hvern megi telja hæfílegan fjölda stöðugilda til að 

sinna viðkomandi verkefnum í samræmi við viðkomandi lagafyrirmæli og hver sé lágmarksfjöldi 

þeirra stöðugilda sem til þurfi til að teija megi að helsm vetkefoum sé sinnt að einhverju leyti.

s. 1 af 43 útg. 1.0



Niðurstöður greiniagarianar era þær:

~ að ril bess að Persónuvernd fai siant allflestam iögboðnam verkefnum sínuxn með þeim 

hætti sem mælt er fvrir um í tdðkomandi iagafyrirmælum þurfi stoinunin að búa að 

starfsfóll-d í alls 13 stöðugiídum, þ.e. forstjóra, skrifstofustjóra, fjármálastjóra, 

móttökuritara og níu sérfræðinga. þ.e. sex lögíræðinga ogþrjá sórfræðinga á sviði 

upplýsingaön-ggis.

~ að ril þess að stofnunin fái sir.nt alifíestum af helstu lögbundnu verkefnum sínum að 

einhverju leyri þurfí srofnunin að búa að starfsfólki í: alis. dffa stoðugiidtm, þ.e. forstjóra, 

skrifstofustjóra/fjárrnálastjóra og sex sérfræðinga. þ.e. fímm iögfræðinga og einn 

sérfræðing á syiði upplýsingaöryggis.

III. Þróun fjárheimilda, starfsmamiafjölda og umfangs verkefna

Með frumvarpi að lögum um persónuvernci, sem útbýrt var á þir.gi í desembcr 1999, fylgdi 

heföbundin umsögn íjárlagaskrifstofu. Umsögnin gerði ráð fyrir að starfsmenn stofnunarinnar 

\TÖu átta talsins og áriegt framlag úr ríkissióði næmi um 82,3 m.kr. (42,5 m.kr. á þáverandi 

verðkgi). Slíkar umsagnir innihalda á tíðum hófíegar áætianir og marka oftar en ekki upphaf að 

vexti viðkotnandi ríkisstofnana eftir því sem verkefni bætast við með nýjum og breyttum lögum,

Slíkt á ekki við i  tiiviki Persónuvemdax.

A síðaslliðnum tíu árum hafa fjárheirnildir stofnunarinnar dregist jafnt og þétt saman, um alls 

þriðjung á föstu verðlagi, úr 93,4 m.kr. árið 2003 í 60.rn.kr. á yfirstandandi ári:

100.000.000 kr t— ^ ,— ------- ------------ — -----------

90.000.000 kr ----------------------------------

80.000.000 kr --------------------

70.000.000 kr v-'t'' ^ --------------

40.000.000 kr
SFjárheimiÍdir

■Laim

^  ^  ^  ^  fyv5
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Yfir sama tímabil hefur fjölda mála sem Persónuvernd hefur borist vaxið hröðum skrefum. A 

öllu árinu 2003 nam máiafjöldi alls 627 en á liðnu ári hafði stofnunin tii meðferðar 1.489 mál, þar 

af 544 vegna tilkynninga. í  ár stefnir í að stofnunin taki liðlega 1.600 ný mál til meðferðar:
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*s> Mál önnur en tilk. 

iSTilkynningar 

is Öll mál

Árið 2009 var skráningu mála breytt þannig að nú er greint miili mála vegna tilkynninga og 

annarra mála. Frá þeim tíma hefur óafgreiddum málum í upphafi hvers árs fjölgað jafnt ogþétt 

og stefnir í að í upphafi næsta árs verði þau vfir 300 talsins. eða tvöfalt fleiri en í ársbyrjun 2009:

•2 Óafgr. frá fyrra ári

------j------p
20032004200520062007200820092010201120122013

Þá hefur starfsmönnum fækkað á sama tímabili úr því að hafa verið alls 11 árið 2007 í að vera nú 

fimm (þar af era einungis tveir í fullu starfi), en þar af era þrír sérfræðingar:

s. 3 af 43 útg. 1.0
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lögfr.
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IV. Viðbrögð við þróun fjárheimilda

Persónuvemd hefur brugðist við SKxnfeilclum samdrætti í f;árheimildum á undaniörrxiim áratug 

með því að reyna að sinna einhverju af sem flesrum af sínum lögbundnu verkefnum samhiiða því 

að hagríeða í rekstxmúm og leita viðbótarfjárstuðmngs hverju sinni fyrit atbeina rn. Þegar komið 

var fram á síðustu ár var þetta þanþol þrodð og hefur því stofeunin neyðst til að ieggja af hvert af 

lögbundnum verkefeum sínum á fætur öðru á undanförnum misserum. Þá rnun stofounin hafa 

orðið fyrir því að á árinu 2011 var íelidur niður stór hluti af tekjuafgangi ffá fyrri árum og ekki 

mun hafa orðið úr væntrí leiðrértingu á árinu 2012, sbr. greinargerð tii rn. 7. mars 2013. í  

grdnargerðinni var rn. upplýst um að Persónuvernd gæti ekki sinnt lögbundnu hlutverki sínu og 

bent á að einkum væti fyrirscð að lögboðnu eftiditi hennar á ýmsum sviðum yrði ábótavant og að 

við þessar aðstæður orki tvímadis að ísland fulinægi skuldbindingum sínum samkvæmt EF.S 

samningnum. sbt. fyrrnefeda persónuvemdartilskipnn.

í  upphafi ynrstandandi árs var svo komið að væntui* halli á rekstrarárinu stefedi í að verða sem 

nam 20% af fjárheimildum stofeunarinnar, auk þess sem yfirfærður halli frá síðasta ári nam ynr 

10% af fjárheimiidum hennar. Við þessar neyðaraðstæður greip skipaður forstjóri til þess 

neyðarbrauðs til að ná endum saman að segja upp einum af fimm starfandi logfræðingum 

stofeunarinnar og gera samninga um vistaskipti s.ín og eins af þeim fjótum ÍÖgfræðingum sem þá 

voru enn við storf.

Þegar undirntaður var settur forstjórí stofeunarinnat, í april sl., gerðu stofounin og rn, með sér 

samkomuiag um að m. myndi jafna yfirfærðan haiia frá fyrra ári af ráðstoíunarfé sínu gegn því að 

hver sú aukapárveiting sem stofnunin kynni að fá á rekstrarárinu yrði varið til að enáurgreiða rn.} 

auk þess sem enn yrði skörið niður í rekstrinum tii þess að reksrtinum yrði skiiað hailalausum á 

yfirstanáandi ári. í  kjölfarið var ráðist í vídtækan skammtíma niðurskurð í rekstrinum til að ná
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framangreindu markmiði. Má þar einkum neína:

— Ekki ráðið í stað eins af þremur lögfræðíngum sem þá voru eftir víð störf þegar hann 

héit í fæðingatoriof og samið við lögfræðing, sem kom úr fæðingarorlofi í haust, um 

skert starfshlutfall: Víð þetta voru stöðugildi sérfræðinga við störf hja stofnuninni komin 

ár 5,0 í upphafi árs í 2,8 nú. Þá er undirritaður einungis í 60% staríi sem settur rorstjóri 

og éinl almenni starfsmaður slcdfstofunnar, sem gegnir störfum skrifetofostjóra, 

móttökurkara og fjármálastjóra, auk þess að siana símsvörun, er einnig í hlutastarfi.

— I Ijósi manneklu var verkefnum stofnunarinnar forgangsraðað og einungis brýnustu 

verkefnum sinnt en öll önnur verkefoi aflögð. Þar með var t.d, Öllu éftÍrHti af hálfo 

stofnunarinnar endanlega hætt, látið af öilu erlendu samstarft, öilu kynningar- og 

rfæðslustarf: hætt og allt starf að frumkvæðismálum iagt af. Eftir scendur að ekiungis - 

einu hlutverkí stofonnarinnar er nu sinnt og það einungis að hluta en það er að bregðast 

við innsendum erindum, einkum kvörtunura yflr vinnslu persónuupplýsinga og 

umsóknum um heimild til vinnslu viðkværnra persónuupplýsinga.

— Að auki voru nær allir þættir í íjárhagslegum rekstri stofounarínnar, utan húsaletgn og 

mánaðargj Öld af töhmbúnaði, lagðir niður. T.qL var xítgáfu ársskýrslu ftestað til ársins 

2014, hætt var við fyrirhugaða endurnýjun tölvumiðlara stöfounarínnar, en hann er 

komínn á tíma, hætt við alia fyrirhugaða viðgerðar- ög viðhaldsvinnu og brugðist við 

bilunum á búnaði með því að skipta honum út forír búnað sem stendur ónýttur eftir 

starfsmenn sem hafa verið fluttir til vistaskiptnm eða verið sagt upp störfom, framlag til 

starfsmannasjóðs var skoríð niður um helming, látið a£ öllum kaupum á sérfræðiþjónustu, 

hætt við lagfæringar á símakerð. og öll inrikaup á skri fstotúvörom hætt miðað við að 

birgðír muni verða uppurnat við iok fyárlagaársins, Þá var öiium bókakaupum frestað tii 

næsta árs, nær öilum áskrífmm blaða og tímaríta sagt upp tímabundið og þjónustu 

Landskerfis bóksafos frestað fram yfir áramót en Persónuvernd býr að eina 

sérfræðibóksafoi landsins á sviði réttarreglna um pcrsónuvernd og fríðheigi einkalífs.

Allar þessar skammtímaaðgerðir og fleiri til hafa boríð þann árangur að miðað við 9 mánaoa 

uppgjör stofaunarínnar stefnir í að umsamin marlrmið munl nást og rekstri stofnunarianar á 

árinu verði skilað með liðlcga 1% afgangi.

Grípið var til framangrefodra tímabundinna aðgerða á þeirrí afdráttarlausu forsendu að 

fjárhemiildir stofnunarinnar yrðu hækkaðar á komandi fjáríagaárí til þess að geta staðið undir því 

að aftur yrði tekin upp vlnna við a.m.k, heistu Íöghoðnu verkefai stofounarinna.r. Yar það 

skiiningur undirritaðs áð rn. hygðist vinaa. slíkri. breytingu á fjárheimildum stofounarinnar 

forgöngu í fjárlagavinnu ársins. í  frumvarpi til fjárlaga, sem nú Hggur fyrir, er hins vegár gert ráð 

fyrír að fjárheirmldir verði óbre}Vtat frá fyrt-a ári.
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IV. Niöurstada

Augljóst er að fyrirhaguð fjárheimild nægir engan veginn til að standa undir jarnvei þeixn 

takmörkuðu verkcfnum sem Persónuvernd hefur sinnt á yfirstandandi ári. Af framangreindu 

verðut ráðið að uppsöfnuð fjárþörf vegna aðfanga, viðgerða, uppfærslna á búnaði og 

reglubundinna funda með erlendum systurstomunum ™ vegna fyrirhugaðra brevtinga á 

kgaumhverfi persónuverndarstofnana -  er umtalsverð og við það bætist að við iok setningartíma 

undirritaðs kemur a ný tii starfá forstjóri í  fuJIt starfshlutfall.

Fyrirliggjandi frumvarp tíl fjáriaga gerir ráð fyrír að Personuvernd verði íagðar ril jiðlega 60 m.kr. 

á næsta ári. í  því samhengi er rétt að banda á nokkrar fyrirsjá.anlegar stærðir úr rekstrinum:

— Laun og launatengd gjöid vegna forstjóra nema tæplega 1 m.kr. á mánuði, þ.e. tæpiega 12 

m.kr. á ári.

— Stofnunin býr að lágri húsaleigu en heildar húsnæðiskostnaður á næsta ári verður 

fyrirsjáanlega rífiega 6 m.kr.

— Kostnaður vegna kaupa á rekstrarvörum og aðkeyptri þjónustu, ferða og funda er 

áætíaður um 10 m.kr.

— Þóknun stjórnar, sem ákveðin er af rn. án aðkomu stofnunarinnar, nemur liðlega 5 m.kr.

— Laun og launatengd gjöld eina almenna starfsmanns stofnunarinnar mun nema alls 

tæpiega 6 m.kr.

SamtaJs nemur bcssi áætkði kosmaður cæplega 40 m.kr. Heildaxkos tnaður vegna hvers 

sérfræðings nemur að meðaltaji rúmiega 8 m.kr. Af fjárbeimild skv. frumvarpinu stendur því eftir 

nægt fé ril að halda sérfræðingum í 2.5 stöðagildum. Eins og rakið cr hér að framan þarf að 

lágmarld 6 stöðugiidi sérfræðicga ril þess að stofnutrin geri sinnt fiestum iögboðnum hlutverkum 

sínum að einhverju marki og 9 stöðugildi svo að þcim verkefnum verði sinnt með ásættanlegum 

hætri.

Verði fjárlög afgrddd með óbreytto framlagi til Persónuverndar frá fyririiggjandi frumvarpi mun 

stofnunin ekkí 'lengur halda í við að sinna því eina lögbundna hlutverki s em  hún enn sinnir, þ.e. 

að bregðast við innscndum erindum. Þar með mun starfsemi stofnunarinnax leggjast af í 

núverandi mynd.

I  Versómmmd, 22. október 2013 

H'ÓrÓur He/gi Heigascn, setturfcrstjóri
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Greining á mannaflaþörf
Fylgiskjal 1 við greinafgei'ð um f)ármál Persónuverndar

Tylgiskjdþettct iimibeldurgmningu c't þ ö r f Vmóntwerndar á mannafia til að gcta innt a f bendi iögboðin vcrkefni stofnnnarinnctr. Hi/n vctr unnin a f settum forstjóra Persó/ncverndar á thnalniinn 

apríl til október 2013.

í  skjíili þessu er Ieitast við  að tilgrcina öll þau lagaákvæði og ákvæði reglugerða 

að gildandi rétti þar sem vísað er til Petsónuverndar eða laga um persónuvernd  

og m eðferð persónuupplýsinga og innihalda töflurnar hér að neðan annars 

vegat umrædd lagaákvæði (hluti I) og liins vegar umrædd reglugetðarákvæði 

(hluti II), hvor tveggja í aldursröð. V ið umfjöllun um þau ákvæðanna sem talin 

eru fela Persónuvernd verkefni er annars vegar tilgreint lauslega hver þau 

verlcefni eru og settar frant vísbendingar um forsendur mats á því hver sé þ ö tf á 

mannafla til að inna þau a f hcndi. Þar fyrir aftan eru settar fram þrfþættar 

töJulegar upplýsingar (allar í mann-dögum, þ.e. fjöida heilla vinnudaga hjá 

einum sérfræðingi):

— Upplýsingar um live búast megi við að verkefninu verði sinnt að miklu 

leyti á yfirstandandi ári („Sinnt, nú“),

— hver sé mctin alger lágmarksþörf til að halda megi fram að verkefninu  

sé sinnt að einhverju leytí („Þörf, lágm.“) og

— hver sé þ ö rf fyrir mannafla til að sinna verkefninu með ásættanlegum 

hætti („Þörf, m eðal“).

N iðurstöður greiningarinnar etu eftirtaldar:

— V erk unnin a f sérfræðingum scofnunnrinnar á yfirstandandi áti eru 

áætluð nema um 3,4 stöðugildum (3,23 til að sinna skyldum skv. lögurn 

og að auki 0,21 til að sinna skyldum sem mælt er fyrir í reglugerðum).

— M annaflaþörf vegna lögboðinna verkcfna nemur 7.6 stöðugildum  

sérfræðinga (7,21 vegna laga og 0,40 að auki vegna reglugerða), e f  

einungis er stéfnt að því að stofnunin sinni lögboðnum verkefnum  

sínum einungis að einhverju lcyti, þ.e. að algeru lágmarki.

— M annaflaþörf vegna lögboðinna verkefna nemur 11.9  stöðugildum  

sétftæðinga (11,06 vegna laga og 0,84 að auki vegna reglugerða), e f  

einungis er stefnt að því að sinnn hinum lögboðnu verkefnum  m eð  

ásættanlcgum hælti.

Eftirtaldir cru helstu þekktu veikleikat greiningarinnar:

1. Byggt er á raunupplýsingum, um hvernig núverandi vinnuframlag

skiptist, sem eru að ákveðnu leytí lakmarkaðar, þar sem uppjýsingalcerfí



stofnimarínnar geyma ékki nákvæmái: uppiýsingar þar að latandi, endá 

nokkuð komin tií ára sinna.

2. M at á m annaflaþötf til að ínna a f hendi verkefni sem elcki eru unnin nú 

þegar — og hafa jafnvel akirei veriö unnin -  e r háð augijósri aulcinni 

óvissu.

3. Þrátt fyrir að Persónuvernd háfí þegar eínfaldað m álsm eðferð sftia 

töJuvett og stytt þann uma sem unnin ver-k taka má ætla að enn frekari 

hagræðing gætí náðst, einkurn við framkvæmd verka sem stofnunin 

sinnir ekki nú þegar,

4. E inhver ákvæði scttra réttarreglna eru ótalin í greihingtinni, sem kann 

að leiða til þess að m annaflaþörfín sé vanáætiuð. T.cl. voru cinungis

rýndat 34  a f þeim 53 reglugerðum þar sem fjaljað er um stofnunina eða 

Vtsáð er til íága uni persónuvernd og m eðferð persónuupplýsinga.

5. M annaflaþörfm  getír einungis ráð fyrir að núverandi fjöldi verkefna og 

mála haldist óbreyttur frá því sem stefnir í á yfirstandandi ári.

Þykír mega meta óvissu a f  framangreindum þáttum tíl allt að 20%  fráviks frá  

framangœindum niðutstöðum, tíl hækkunar eða lækkunar. Því mætti gera ráð 

fy tír að í  stað 7,6 („Þörf, Iágm.“) og 11 ,9  („Þörf, meðai<c) stöðugilda, þá myndÍ 

m annaflaþötf Pevsónuverndar til að sinna lögboðnum vcrkefnum í allra bcsta 

falli nema iim 6 (..Þötf. Íágmúð eða 9 f.Þ ö tf. me,ðala) s töðu g ild u m  

sérfcæ ð in g a .

I. Ákvæði í settum lögum

L2ga2föil'' Texti íagaákvasðis
2DÖÖ

77/20C0 Lög um persónuvernd og 
meðferð
parsónuupptýsinga

6,gr. 1. 
rngr.

[Lögin glída úm vinnstu persónuupþiýsínga á vegum ábyrgðargðiis 
sem héfurstaðfestu hér á iandi, anda fari vinnsla 
persónuuppiýsínganna fram á Evrópska efnahagssváeðinu, {f 
aðiidarríkí stofnssmnings Fríversiunsrsamtaka Evrópu]!) eða í landl 
eða á stöðum s«m Persónuvernd auglýsir í Stiórnartíðíndum.S)
1)L 72/2003, 5. gr. 2}Augl. 228/2010.

Uppfæra augl. um flutning persónuuppiýsinga 
til annarra landa. {s)á éinníg 2. mgr, 29, gr.)

0 0 1

8. gr, 3. 
rtigr.

[Persánuvemd eetur hetmilað vínnstu pérsónuupplýsinga í öðrum 
tilvikum en greinir í 1. og 2. mgr, ef sýnt þykir að brýnir 
aimannahagsmunir eða hagsmunir ainstaklinga, þsrrrieð taidir 
hagsmunir hins skráða, krefjíst þess. Skai þá ótvírætt að þörfin fyrir 
vinnsluna vegl þyngra en tilíitið ti! þess að húrt fari ekki fram. Getur 
Persónuvernd bundið slík ieyf! þeimskityrðum sem hun metur 
nauðsyníeg hverju stnni tit að tryggja hagsmuni hins skráða.]!) 1}L. 
90/2001,3. gr. 2)L. 46/2003,3. gr.

Útgáfa ieyfatíi meðferðar almennra 
persónuuppiýsínga..

Ö Ö 1

9. gr. 2.
. mgt,

(hrátt fyrlr að skilyrði 1. mgr. séu ekki uppfyilt er heimlit, í tengsium 
við framkvæmd rafrænnar vöktunar,að safnaefni sem verður til við

Taka ákvarðana um frekari vinnsiu eínissem 
verðurtjl við rafræna vöktun.

0 0 1
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Nr.laga Heitilaga j agagrein Texti lagaákvæðis Verkefnl/aths. íiih 101441 |
vöktunina, svo sem hljóð- og myndefni, með viðkvæmum 
persónuupplýsingum ef eftirfarandi skilyrðl eru uppfyllt:

1. að vöktunin sé nauðsynieg og fari fram í öryggls- og 
eignavörsluskyni;

2. að það efnl sem til verður við vöktunina verði ekki afhent öðrum 
eða unnið frekar nema með samþykki þess sem upptaka er af eða 
samkvæmt ákvörðun Persónuverndar; heimilt er bó að afhenda 
lögreglu efni nieð upplýslngum um slys eða refsiverðan verknað en 
þá skal þess gætt að eyða öllum öðrum elntökum af efninu;

3. að því efni sem safnast við vöktunlna verði eytt þegar ekki er 
lengur málefnaleg ástæða ti! að varðveita það, nema sérstök heimild 
Persónuverndar skv. 3. mgr. standi til frekari varðveislu.)2)

9. gr. 3. 
mgr., 37. 
gr., 3. 
mgr. 1. tl.

Persónuvernd getur heímilað vinnslu viðkvæmra 
DersónuuoDlvsinga í öðrum tilvikum en greinir i fl. og 2. mgr.12) telii 
hún brýna almannahagsmunl mæla með þvt. Persónuvernd bindur 
slíka heimild þeim skilyrðum sem hún telur nauðsynleg hverju sinni 
til að tryggja hagsmuni hinna skráðu.

Útgáfa leyfa til meðferðar viðkvæmra 
persónuupplýslnga. Telja llðlega 100 á ári, 
meðalvinnslutlmi nú niá hóflega áætla 2,5 
manndagar pr. útgefið leyfi. Æskilegt að bæta 
við 0,5-1 degi til samanburðar við eldrl leyfi, 
þróunar skilyrða og Itarlegri gagnaöflunar. (sjá 
einnig 34. og 35. gr.) Hins vegar er gert ráð fyrir 
að endurbætur á reglum PV um leyfisskyldu 
muni draga úr leyfisútgáfu um allt að 30%.

250 168 218

9. gr. 4, 
mgr.

Persónuvernd setur, að fenginni umsögn vísindasiðanefndar, 
reglur3) um hvernig velia má og nálgast fólk tll þátttöku í 
vísindarannsóknum og hvaða fræðslu skuli veita því áður en 
samþykkls þess er óskað.

Setja reglur um val á fólki til þátttöku ( 
vísindarannsóknum,

0 0 0

9. gr. 5. 
mgr.

Persónuvernd levsir úr ágreiningi um hvort oersónuupDlvsingar 
skuli teljast viðkvæmar eða ekki.

Úrskurða ( ágreiningsmálum um hvort 
persónuupplýsingar séu viðlwæmar eður ei.

2 5 5

10. gr. Notkun kennitölu er heimil eigi hún sér málefnalegan tiigang og sé 
nauðsvnleg til að trvggia örugga oersónugreiningu. Persónuvernd 
getur bannað eða fyrirskipað notkun kennitölu.

Útgáfa banns eða fyrirmæla við/um notkun 
kennitölu. Æskilegt væri að Persónuvernd gæti 
markað stefnu varðandi notkun kt., kynnt hana 
og framfylgt.

0 5 15

11. gr. 3. 
mgr.

Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á því að áhættumat og öryggisráðstafanir 
við vinnslu persónuupplýsinga séu í samræmi við lög, reglurl) og 
fvrirmæli Persónuverndar um hvemig trvggia skuli örvggi 
upplýsinga, þ.m.t. þá staðla sem hún ákveður að skuli fylgt.

Viðhalda reglum um öryggi persónuupplýsinga, 
elnkum m.t.t. ISO/IEC 27001.

0 10 20

11. gr. 4. 
mgr.

Ábyrgðaraðill skal skrá með hvaða hætti hann mótar öryggisstefnu, 
gerir áhættumat og ákveður örvggisráðstafanir. Skal Persónuvernd 
hafa aðgang að uoDÍvsingum um framangreind atriði hvenær sem 
hún óskar.]2)

Framkvæma tilvikabundnar skráarskoðanlr 
(desktop review) sem taka tll skjölunar 
öryggiskerfa.

0 20 40

12. gr. 3. 
mgr.

Ábyrgðaraðlll skal sjá tll þess að gerð sé skýrsla um hverja aðgerð 
sem er llður í innra eftirliti. í sllkri skýrslu skal lýsa niðurstöðu hvers 
þáttar eftirlitsins. Skýrslur um innra eftirlit skal varðveita 
trvggilega. Persónuvernd hefur rétt til að aðgangs að þeim hvenær

Framkvæma tilvikabundnar skráarskoðanir 
(desktop review) sem taka til skjölunar og 
framkvæmdar Innra eftirlits.

0 10 20
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nú .
Þörf, v  
lágm.

: f'örf, 
; meöa!

sem er.
12. gr. 4, 
mgr.

Porsónyvérnd gétur sett freiWifvrlrmælí!) «m framkvæmd Innra 
eftiríits oa Veitt undaiibásu frá bví að slíkt innra eftirlit skuii viðhaft 
eða takmarkað trl hvaðá þáttaf vinrtsiimni það skúli taka.]2)

Víðhalda ákvæðum um innra eftiriit í regtum 
um oryggi persónuupplýsinga.

0 5 5

13. gr. 4. 
mgr.

Hafi vinnsluaðiii staðfesUi í öðru ríki á tvrópska efnahagssvæðinu en 
ábyrgðaraðiii, sbr, 1. mgr. 6. gr., skal jafnframt mrelt svo fyrir f 
samníngi að Iðg ogregiurþess.ríkisþarsem vinrtsluaðiii tíefur 
staðfestu gildl um öryggisráðstafanir vtð vinnsiu persónuupplýsinga. 
Getur Persónuvernd t.d. f aueIvsinsu 1 i f Stiórnartíðindum áskilið 
að slíkur samnineur innihaldi stöðluð ákvæði sem séu í samræmi 
við ákvörðun framkværridastjórnar fvrópubandalagsins. Sama á við 
þegar ábyrgðaraðili hefur staðfesfu 1 rfk! á tvrópska 
efnahagssvæðinu en vinnsluaðíli ekkifari vinnslan fram í landi oða é 
stöðum sem upp eru taldir í augiysingu sem Persónuvernd gefur 
út.J2)

Vlðhalda ákvæðum um stöðtuð 
samningsákvæðf f augJ. um flutning 
persónuuppiýstngá tií annarra fanda,(sjá einnig 
2. mgr. 30. gr,}

0 l 4

17. gr. Persónuvernd skal halda skrá vfír alia vinnsíu sém henrti ertilkvnnt
um í samræmi við 31, gr. og þá vinnslu sem hún heiiriilorskv. 33. gr. 
Par skulu að iágrnarki komá fram þau atriði serh taítn eru í 2. rngr.
16, ar.Skráin skal vera aðgengileg aimentiinfii með heirriaðferðsem 
Persónuvernd ákveður.

Vinna úr og bregðast víð tiikynnírtgum, vtðh3Íd 
tiikynningarkerfis, svörvið fyrirsptirnum. 
Samtais er hveni tilkynningu sinnt nú um 1 
klst. aðmeðaltalí- Æskiíegt værtáð verjái0,5-1 
kíst. áð rneðaltáli tii viðbótár ( éftirfylgni, (sjá 
einnig31-32.gr,]

50 50 75

■1-9. gr,6. 
mgr.

Persónuvernd eetur sett skiimála um tíeítingu upplvsincaréttar 
hins skráða í reglum sem ráðtíerra staðfestir. .

Setjaskilmálaum beitingu upplýsíngaréttar 
hins skráða.

; .......  0 '3 7

23. gr. Þegar persónusnið sém skilgreinír tiltekið hátterhi, smekk, tíæfileika 
eðá þarfir er lagt til grtihdvallár;

1, við sértæka ákvnrðun skv. 9. töluí, 2. g'r. eða
2. vid að nálgast hinn skráða, velja úrtak, markhóp o.s.frv., 

eeturPersónuvernd, begar henni tíerst tilkvnning um slíka vinnslu, 
ákveðið að ábvreðaraðilt aeri hinum skráða vlðvárt oe ereini frá bví 
hversé áhyrgðaraðilí vlnnslunnar, hvaða upplýsmgar hann noti og 
hvaðan þær komi.
Við ákvörðun skv. l. mgr.skai Persónuvernd m.a. Ilta tl! þess hvort 

: vlóvörun erað hennarmátl óframkvæmanleg eða leggi þyngri 
byrðar á ábyrgðaraðila en með sanngirni má krefjast.

Útgáfa fyrírmaela til ábyrgðaraðila um að gera 
hinttm skráða viðvart um gerð persónusniða.

Ö ■ ■ ■ ■ ■ y 10

: 25.gr. 2. 
; tngr,

Ef eyðing eða breyting þeirra uppiýstnga sem um ræðir f 1. mgr, er 
! óheimii samkvæmt ákvæðum annarra taaa eetur Persónuvernd 
■ bannað notkun uonivsifiaanna.

Banna notkun rangra upplýstnga sem ólögmætt 
er að eyða/breyta.

0 0 i

: 26.gr. : Persónuvernd setur, bæðí í einstökum tilvikum eða með setningu 
; almennra regina, bartnað notkun slíkra uODlvsintraeða m'æít fvrir 
! um evðinau beirra.

Banrta notkun upplýsinga á gmndvetli 
heildstæðs hagsmunamats.

ó 0 1

; 28.gr. 2. 
mgr.

{{Þjoðskrá íslsndsjl) skal halda skrá yfír þá sem andmæla þviað 
nöfn beirra séu notuð f márkaðssetningarstarfsemi. [Ráðherra]3) 
setúr, 1 samráði við Persónuvérnd, nánari refilurð) um gerð og

Útgáfa undanþága frá sítyldu til áð samkeyra 
markaðssöknarskrárvið bannskrá hjóðskrár.

0 ö 1
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nú lágm. meðal
notkun slíkrar skrár og hvaða uppl^slngar skull koma bar fram.]2) 
^byrgðaraðilar sem starfa í beinni markaðssókn og þeir sem nota 
skrá með nöfnum, heimlllsföngum, netföngum, símanúmerum og 
aess háttar eða mlðla þeim til þriðja aðila í tengslum við slíka 
>tarfseml skulu, áður en slík skrá er notuð í sllkum tilgangi, bera 
nana saman vlð skrá [Þjóðskrár íslandsjl) tll að koma í veg fyrir að 
narkpóstur verði sendur eða hringt verði til einstaklinga sem hafa 
índmælt sliku. Persónuvernd getur heimilað undanbágu frá þessari 
>kvldu í sérstökum tilvikum.

28.gr. 7. 
mgr.

^kvæði 1.-5. mgr. gilda, eftir þvf sem við á, einnig um markaðs-, 
nevslu- og skoðanakannanir. Persónuvernd er heimllt að 
jndanþígRia vísindarannsóknir oe hliðstæðar rannsóknir slfkum 
akmörkunum, enda þyki Ijóst að slfkt geti skert til muna 
Sreiðanleika nlðurstöðu rannsóknarlnnar.]6) 6)L. 90/2001, 8. gr.

Útgáfa undanþága vegna vísindarannsókna frá 
skyldu til að samkeyra markaðssóknarskrár við 
bannskrá ÞJóðskrár.

0 0 1

29.gr. 2. 
mgr.

líkl sem framfylgir tilskipun Evrópusambandsins 95/46/ESB um 
/ernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 
rjálst flæði slfkra upplýsinga telst fullnægja skilyrðum 1. mgr. [Sama 
við um lönd eða staði sem Persónuvernd auelvsirl) í 

Jtiórnartíðindum að virtum ákvöröunumframkvæmdastlórnar 
:vrópubandalagsins.l2) l)Rsl. 1100/2008. sbr. rel. 424/2010. Auel. 
Z28/2010, sbr. augl. 108/2012. 2)L. 90/2001, 9. gr.

Uppfæra augl. um flutning persónuupplýslnga 
til annarra landa. (sjá 1. mgr. 6. gr.)

30. gr. 2. 
mgr. 1.-4. 
ml.

1

;
i

Jersónuvernd eetur heimilað flutnins upplísinRa til ríkis er ereinir í 
.. mgr. telji hún sérstök rök mæla með þvf, jafnvel þótt skilyrðum 
ákvæðisins sé ekkl fullnægt. í slíku tilvikl skal m.a. taka tlllit tll eðlls 
jpplýsinganna, fyrirhugaðs tllgangs vinnslunnar og hve lengl hún 
/arlr. ÍPersónuvernd getur heimilað mlðlun persónuupplýsinga til 
iriðju landa þótt bau hafi ekki verið talin veita friðhelgi borearanna 
íægilega elnkallfsvernd. Sllkt er háð því að ábyrgðaraðlll hafi, að 
nati stofnunarinnar, veitt nægilegar tryggingar fyrir sliku. Getur 
tofnunin t.d. áskilið að ábvrgðaraðili hafi gert við viðtökuaðila 
krlflegan samning sem hafi að geyma tiltekln stöðluð 
amningsákvæði 1 samræmi við ákvörðun sem Persónuvernd hefur 
uglýst f Stjórnartlðlndum, að teknu tilliti til ákvarðana 
ramkvæmdastjórnar Evrópubandalagsins, sbr. 2. mgr. 29. gr. laga 
iessara.]l)
1)L. 90/2001,10. gr.

Útgáfa leyfis til flutnlngs persónuupplýsinga úr 
landi.

3 3 5

30.gr. 2. 
mgr. 5. 
ml.

t

í

ið öðru levti getur Persónuvernd sett nánari fvrirmæli2) um 
lutning persónuupplýsinga úrlandi.ll)
1)L. 90/2001,10. gr. 2)Rgl. 712/2008, sbr. rgl. 927/2009 og rgl. 

>23/2010. Rgl. 1100/2008, sbr. rgl. 424/2010.

Uppfæra rgl. 1100/2008. 0 1 1

1. og. 3. 
mgr. 31. 
gr.,32.

c

f
f

jérhver ábyrgðaraðili sem beitir rafrænni tækni við vinnslu 
jersónuupplýsinga, sbr. 8. gr. og 1. mgr. 9. gr., skal á þar til gerðu 
ormi tllkvnna Persónuvernd um vinnsluna tfmanlega áður en hún

Uppfæra tilkynnlnga- og leyfisreglur, nr. 
712/2008

0 20 25
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Slnnt,

- nú '
Pörf,
lágm.-

Pörf,
meðaf

' gr., 33. gr.. hefst Tilkynna skal aliar breytingar sem verða frá þvísem greinlr í 
UDpbaflegrí tílkynningu, .[,.,1 PersórsLivemd fíetur ákveðiði) að 
vissar tegundir vinnsiu aimennra upDl’fsinga sktili ve.ra anríaribeRnar 
tiikvnníngarskyidu eða að úin þ.ærgiidi emfaldarítilkynrtingarskylda, 
?érsóntivernd Retúr iafnfrámt ákveðiðl) aðvissartesundir vinnsiu 
skuli vera levfísskvitfar. Um vinnsíu sem undanbegin er 
tiikvnninnarskvldu getur Persónuvernd seít fvrirmælh þará meða) 
um baii atriði sem talin eru Í Z. rnér, 35. gr. Persónuvernd p,etur 
einnig mæit fvrir um ráðstafanir til að drsga ór ÓhaEræáisem slík 
vinnsia persónuupplýsinga kann að hnfa ífar sneð sér fyrir hinn 
skráða. l)Rgl. 712/2008, sbr. rgl. 927/2009 og rgi. 423/2Q10.Í 
tilkynningu tit Persónuverndar skv. 31. gr. skal tifgrelna efti'rfarandí 
atriði: f . J  Persómivernd cetursett nánari fvrirmæ!í2) um form ok 
éfrti tiíkvnnlrœa oa umframkvienid tilkvnningarskvldunnar að Óðm 
íévti. Ábvrgðaraðslí skat síá tii þess að Persómtvemd hafi á hverium 
tíma undir höndum réttar uon 1 vsÍrtRa r um vInnsluna. Þegar tiðin eru 
br'íó ár frá bví aó tilkvnning var send PerSGnuvernd skai senda. henní 
nyia tilkvnningu með uopfærðum UDptýsi.nKum nema henní hafí 
áður verið tilkvnnt útn brevlta vinnslu- Persónuvernd getur rtiælt 
fyrirum ráðstafanir til að trvenia aæði on áreiðanleika tilkvnninga og 
ákvsðið mjsmunandl tilkynningarfrest eftir tegund ogeðll vinnslu.3) 
1)L. 81/2002,4. gr. 2)Rgl. 712/2008, sbr. rgl. 927/2009 og rgl. 
423/2010. BJRgl. 1100/2008, sbr. rgl. 424/2010. Só umað ræða 
vinnslu almennra eða víðkvæmra persónuupplýsinga sem getur falíð 
í sér sérstaka hættu á að fariðvérði i bága við réttindi og frelsl 
skráðraaðlla eeturPersónuvernd ákveðiðl) aðvmnstan möel ekki 
hefíast fvrr en hún hefur verið athueuð af stofnuninnl óe sambvkkt 
méð útgáfu sérstakrar heimildar. Persónuvernd setur ákveðið2) að 
slík fevfísskvida falli brott beear settar hafá verlð almennar reníur ör 
öryggisstaðiar sem fylgja skuii við slíka vinnsiu, l)Rgi. 712/2008, 
sbr, rgl, 927/2009 og rgl. 423/2010. 2}ftgj. 170/2001, sbr. rgl. 
157/2003 ogrgl. 853/2010. Rgi. 1100/2008, sbr. rgl. 424/2010.

!

34. og35. 
gr. L-3. 
mgr.

í

Ábyrgðaraðila má aðeins veita leyfi skv. 33. grv eöa einstakar aðrar I 
heimildir samkvæmt ÍÖgum þessum, ef IJklegt er aðhann getí 
fullnæet skvídum sfnum samkvæmt iöfíunum eða fvrirmælum 
Persánuverndar. Víð afgreiðsíu mála er teneiast vínnsiu viðkvæmra 
nersónuunpívsinea skai Persónuvernd. innan beirra marká sem 
ereinlriII. kafla iaganna, meta hvort vinnsían geti vatdið hinum 
skráða siíku óhaeræði að ekki verði úr bvE bætt með 
forsvaranlégum hætti meðskiiyrðum sem settðru skv. 35.gr. Ef slíkt 

1 óhagræði getur orðið sftai Persónuvernd meta hvört hagsmunír sem 
mæla meðvinnsiunni vegi þyngra en hagsmunir hins skráða.Þegar 
ábyrgð3raðil.a er veítt leyfi skv. 33, Er. skal Persórtuvernd bínda bað

Útgafa ieyfa til meðferðar viðkvæmra 
persónuupp!ýsinga,{sjá 3, mgr, 9. gr.)
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Slnnt,

nú
Þörf, Þörf, 
lágm. meðal

skilvrðum, svo sem um dulkóðun oersónuauðkenna og öðrum sem 
hún metur nauðsynleg hverju sinni, til að draga úr eða koma í veg 
fvrir huRsanlegt óhagræði hins skráða af vinnslunnl. Sama gildlr eftir 
bví sem við á þegar Persónuvernd berst tilkynning um vinnslu 
viðkvæmra persónuupplvsinga sem fellur undir 1. mgr. 9. gr. Við mat 
á bví hvaða skilvrði skal setia fvrir vinnslu skal Persónuvernd m.a. 
athuga: f,..l Persónuvernd getur ákveðið að ábvrgðaraðili og 
vinnsluaðili, svo og starfsmenn á vegum beirra, skuli undirrlta 
yfirlýsingu um að beir lofl að gæta bagmælsku um viðkvæmar 
persónuupplýsingar sem þelr fá vitneskju um við vinnslu þeirra. 
Ábyrgðaraðili eða fulltrúi hans skai votta rétta undirskrift 
starfsmanns og dagsetningu sllkrar vfirlvsingar og koma til 
Persónuverndar Innan tllskilins frests. Brot á slíkri bagnarskyldu 
varðar refsingu skv. 136. gr. almennra hegningarlaga. Þagnarskyldan 
helst þótt látið sé af starfi.

1

35.gr. 4. 
mgr.

Persónuvernd getur afgreitt erindi er lýtur að vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga með skilvrði um að sérstakur tilsiónarmaður 
verði skipaður til að hafa eftlrlit fvrir hönd Persónuverndar með bvi 
að vinnsla sé f samræmi við lög og að ábyrgðaraðili greiði allan 
kostnað sem af þvf hiýst.

Tilsjónarmennska með útgefnum leyfum. 0 30 80

36. gr. Persónuvernd er sjálfstæð stofnun með sérstaka stiórn og hevrir 
stjórnarfarslega undir [innanríkisráðherraj.l) Persónuvernd er 
siálfstæð í störfum sínum og verður ákvörðunum hennar samkvæmt 
lögum þessum ekkl skotlð tll annarra stiórnvalda. Ráðherra skipar 
fimm menn 1 stiórn Persónuverndar og iafnmarga til vara til flögurra 
ára í senn. Formann og varaformann stjórnarinnar skipar ráðherra 
án tilnefningar og skulu þeir vera lögfræðingar og fullnægja 
hæfisskilyrðum héraðsdómara. Hæstiréttur tilnefnir einn 
stjórnarmann og Skýrslutæknifélag íslands annan og skal hann vera 
sérfróður á sviði tölvu- og tæknimála. Varamenn skulu fullnægja 
sömu skilyrðum og aðalmenn. Ráðherra ákveður laun 
stjórnarmanna. Þegar stjórnarmenn eru ekki sammála ræður melri 
hluti nlðurstöðu máls. Ef atkvæði erujöfn ræðuratkvæði formanns. 
Ráðherra skipar forstióra Persónuverndar til fimm ára I senn að 
fenginni tlllögu stjórnar. Forstjóri situr fundi stjórnar með málfrelsi 
og tillögurétti. Forstlóri Persónuverndar annast daglega stiórn og 
ræður annað starfsfólk Persónuverndar. Forstjóri ber ábyrgð á 
fiárrelðum og starfsmannahaldi Persónuverndar. Stjórn 
Persónuverndar ákveður að öðru levti skiptingu starfa á milli 
stjórnar og starfsmanna hennar.

Starfsmannamái, fjármál, reikningar, 
samningagerð, annað viðkomandi rekstri. 
Æskilegt væri að bæta við: áætlanagerð, 
skráning verklagsreglna, hagræðing, úrbætur á 
málmeðferð o.fl. þ.h. (vinnuframlagsþörf nær 
alfarið hjá stjórn, forstjóra og skrifstofu en ekki 
sérfræðingum og þvi ekki tllgreind hér 1 
manndögum).

37. gr. 1. 
mgr., 3. 
mgr. 2. tl.

Persónuvernd annast eftlrlit með framkvæmd laga bessara og 
reglna settra samkvæmt þeim.

Engu af lögbundnu eftirliti stofnunarlnnar er 
sinnt f dag. Æskilegt væri að minnst einn 
tæknimaðursinnl úttektarstörfum, helst tveir.

0 200 400
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nú

ÞÖrf, . 
iágm.

\: Þörf, f 
maðal

Stór úttektarverkefni sém brýnterað ráðasiJi 
teija nú á þrlðjafug. ;

37.gr. 2, 
mgo 1. 
mi.

Pérsónúveríid úrskurðarí ágrelninesmálum sem uoo kurma að 
köma um vinnsiu persónuupplýsinga (á íslandi* hvort sam íslensk lög 
eða lög anrrars ríkis gilda um vínnsiuriaj.l) 1)1.90/2001,11. gr.

Fella úrskurði l ágreiningsmáium um vínnsluj 
persónuupplýsinga. Á liðnu ári voru 111 ) 
úrskurðarmál tekin til meðferðar og tók hvert 
þeirra að meðsftaii um 4 manndaga alls í 
vinnslu. Qera má ráð fyrir 9% auknlngu á þessu 
ári, Áf 1600 málum á yfirstandandi árl má gera 
réð fyrir að 300 verði ólokió um kommdl j 
áramót, þ.e. um 19%

392 484 484

37. gr. ?.. 
mgr, 2. 
ml.

Persónuverrid eetur fiailað um einstök mál að eieift frurttkvæði eða 
samkvæmt erindi þðsssem telurað ekki hafi verið unnið með 
persónuuppiýslngar um hann í samræml v!ð lög þessi og reglur sem 
settareru samkvæmtþefm eðá einstökum fyrirmælum.

Taka til meðferðar mál að eigin frumkvæði 
stofnunarinnar.Æsksiegt að tveír fögfræðingar 
(eigi færri en einn) sinni frumkvæðismálum. 
Stór frumkvæðismál sem brýnt er að ráðastf 
eru nú hátt f tíu talsins.

W 200 400.

37. gr. 3. 
mgr.3.ti.

Verkefnl Rérsóriuverndar eru m.a. eftlrfarandi: að fvleiast með 
aimennrf hróun á svíði persáriuupplvsingaverntiar á innlendumoe 
erlendum vettvamd oe hafa vfirsvn vfír oe kvnna helstu álítaefni 
sem tengjast vinnslu persónuupplýsinga,.

Sækja fundi á samfáðsvettvangi systurstofnþha 
Persónuverndár ínnari EES („29. gr. hópurính'') 
og á vettvangí Evrópurlðsios, auk sanstarfs; 
vegna effirHts með 5ch e nge n-yp plýsí ngake rf t.

12 60 60

1972
73/1972 HÖfundalög 22, gr.a. E IHelmlít er að véita aðgang að skjöhim eða öðrum gögnum máfe 

samkvæmt stjó rnsýslu!ögum, uppiýsingalogu m og öðrum iögum 
niéð því að afherrda Ijósrlt eða afrSt af þeirri þótt þaú haft að geyma 
verk er njóta verndarsamkvaemt þessum Sögum, Upplýsingaréttur 
skv, 1. mgr, er þó háður því skllyrði að verkirt veról ekki birt, eintök 
af þeirti gerð, eintökum af þéím dreift eða þau nýtt með öðrum 
hættl nema með samþykki höfundar. Prátt fyrir ákvæði 1. mgr. er 
helmiif að veita uriplvsingar I samrasmt við 18. gr. íaga um 
Péfsónuverrid og rneðferð persónuuppivsing3.}l)12i Ij l .  23/2008, 
18. gr. 2)1. 50/1996, 25. gr.

1985
66/1985 Lög um hjóðskjalasafn 

ísiands
9. gr. a Þjóðskjalasafni íslands er skyit, sé þess óskað, að veita almennlngi 

aðgang að skjölum þegár líðin eru 80 ár frá því að þau urðu til þótt 
þar komi fram upþlýsingar ervarða fjárhags- og einkamáiefni. 
einstakiinga, þar á meðal persónuuppiýsingar sem tellast viðkvæmar 
i skllningi.8. tölul. 2. gr. laga um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga, svo ogupplýsingsr um vernd vitna, brotaþofa og 
armarra sém fjallað er um f skjölum hjá lögraglu, ákæruvaídl, 
dómstólum og stjórnvöldum sem hafa vald ti! áð beita 
stj ó r nsýs lu við u r lögum.
Þrátt fyrlr akvæðl 1, mgr. er óheimílt að veita aðgang að 
slúkraskrám og öðrurn skrám um heilsufarsupplyslngar riafngreindra 
marma fyrr eri llðln eru 100 ár frá síðustu færslu f skrárnar.
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Nr.laga Heltilaga (.agagreln Texti lagaákvæðls Verkefnl/aths,

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er aðgangur að aðalmanntölum, 
prestsþjónustubókum og sóknarmanntölum heimill þegar liðin eru 
50 ár frá því að upplýsingar voru færðar inn.jl)__________________

1992
59/1992 Lög um málefni fatlaðs 4. gr. a Meðferð persónuupplvsinga, sem unnið er með við framkvæmd laga Staðfesting á að við samkeyrslu upplýsinga sé 0 15 40

fólks þessara, skal samrýmast lögum um persónuvemd og meðferð fylgt ákvæðum pvl. Æskilegt væri að
persónuupplvsinga. Þess skal gætt að aðeangurað upplýsingunum framkvæmd væri stutt úttekt (2 mannvikur) en
sé ekki umfram það sem nauðsyn krefur, sem og að öryggi þeirra sé að lágmarki bréfleg skoðun (1 mannvika) á
tryggt. fimm ára fresti, m.v. að úttektir verði hjá 5

ábyrgðaraðilum árlega.
1994

93/1994 Lyfjalög 24. gr., 2. 
mgr.

Lyfsölum erskylt að velta [Lyfjastofnunjl) upplýsingar um starfsemi 
sína og halda bækur þar að lútandl, enda brjóti það ekki í bága við 
önnur lög. [Lvfsöium er iafnframt skvlt að afhenda 
[s)úkratrvggingastofnuninni]2) rafrænt allar upplýsingar sem fram 
koma á lyfseðlum um afgreiðslu Ivfia með persónuupplvslngum á

Staðfesting á að við afhendingu uppl. til 
Sjúkratrygginga sé fylgt ákvæðum pvl. Æskilegt 
væri að framkvæmd væri stutt úttekt (2 
mannvikur) annað hvert ár en að lágmarki á 
flmm ára frestl, m.v. að úttektlr verði hjá 3 
lyfsölum árlega.

0 10 10

dulkóðuðu formi, að uppfvlltum skilvrðum laga um persónuvernd 
og meðferð persónuuopivsinga. Landlæknir ber ábvreð á dulkóðun 
og afkóðun þessara gagna.]3)

24. gr., 4. 
mgr.

Lvfsalar skulu tölvuskrá ailar upplvsinear af Ivfseðlum á formi sem 
sambvkkt er af landlækni or [Persónuvernd, sbr. Iör um 
persónuvernd oe meðferð persónuuDplýsinRal.4) Landlæknlr eetur 
krafist þessara upplýsinga allt að einu ári aftur i tímann.

Samþykkja form lyfseðla. 0 3 3

25. gr., 2. 
mgr.

Persónuvernd hefur, í samræml vlð hlutverk stofnunarinnar 
samkvæmt löeum um persónuvernd or meðferð persónuupplýsinea,

Framkvæma úttekt (4 mannvikur) á öryggl 
upplýslnga I tölfræði- og lyfjagagnagrunnum 
annað hvert ár, minnst fjórða hvert ár.

0 5 10

eftirlit með örveei Dersónuupplvsinea í töifræðieaenaerunni oe 
IvfiaeaRnaerunni or starfræltslu belrra að öðru levti.12)

27. gr„ 9. 
mgr.

Heimilt er að nota upplýsingar úr lyfjagagnagrunni við gerð áætlana 
um gæðabróun oe til vísindarannsókna. Um aðeane að 
persónugreinanleeum upplýsinRum úr Ivfiaeagnaerunni veena 
visindarannsókna fer samkvæmt lÖRum um réttlndi siúklinea, 
reeluRerð um vfsindarannsóknir á heilbrlRðissviði or lögum um 
persónuvernd or meðferð persónuupplýslnga.

Hefur lítið reynt á sjálfstætt. (Sjá 9. gr. 3. mgr. 
pvl.)

1995
93/1995 Lög um matvæli 27. gr. d. Matvælastofnun er heimill rafrænn aðganRur að 

farmskrárupplýsinRum úr upplýslnRakerfum tollvfirvalda vegna
Staðfesting á að við meðhöndlun 
Matvælastofnunar á upplýsingum sé fylgt 
ákvæðum pvl.Æskilegt væri að framkvæmd 
værl stutt úttekt (2 mannvikur) annað hvert ár 
en að iágmarki á flmm ára fresti.

0 2 5

eftirlits með þeim vörum sem 27. gr. a og 27. gr. b ná til. 
Matvælastofnun or starfsmenn hennar skulu meðhöndla 
upplvsinRar, sem veittar eru samkvæmt bessari grein, sem 
trúnaðarupplvsinRar or í samræml við Iör um persónuvernd. 
Stofnunln og starfsmennirnlr bera jafnframt sömu þagnarskyldu og 
starfsmenntollstjóra samkvæmt ákvæðum tollalaga.
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|, Lagagreín '. /, Téxti iagaákvæðls

Í995

Verkefnl/aths.

50/1996 Upplýsingalög 2. gr„ 2. 
ríigr.

LÖgin giida ekki um aðgang að uppSýsingum samkvænit 
stiórnsýsiulögum, Lögin giida heidur ekki um aðfíang að tJ»Dlvsingum 
samkvæmt lösum um persónuverntl ög meðferð ÐersónuupplvsinRa, 
nemá óskað sé eftir aðeangi að sklölum eða öðrum í>ö«num sem 2, 
.mgr. 3, gr, lasa bessara tekur til. Þá silda löKln heldurekki ef á annan 
veg er mælt í þjóðréttarsamningum sem ísland á aðild aö.

26. gr„ 1. 
mgr., a- 
llður

Heimilí er að endurnota oplnberpr uppiýsingar sem eru álmenningi 
aðgengilegarjögömsamkvæmh enda séu eftirfarandl skilyrðí ávallt 
Uppfyllt:

a. Endurnot upplvsihganna mega ékki brióta í bága við lög. h.m.t. 
ákvæði almennra hegnlngaríáRá, höfundaiaga og laga um 
persónuvemd oa meðferð dörsönuunoíísinea. eða réttindí briðia 
thanns.

1997
74/1397 LÖg um réttíndí sjúkiinga 15. gr,, 3. 

og 4. mgr.
rPersónovernd}2l er heimílt samkvæmt lögum u'fn skráningu.oé 
meðferð persónuuoölvsinaa að veita aðaane að uDölvsineutn úr 
siúkraslcrám. bar með töldumiífsvnum. vegna vísindaranhsókna, 
enda uppfyljí rsnnsóknskilyrði vísinðararinsóknar, sbr. 4, mgr. 2. gr. 
íaga þessara. Unnt er að binda slíkt leyfi þeím skilyrðum sem metin 
eru nauðsynieg hvérju sinni.
f hvert sinrj sem sjúkraskrá ér skoðuð vegna vísln d a ra nnsó knarskal 
þnð skráð í hana og ákvæða 1. og 2. rogr. gætt.

Leyfisútgáfa végnasjúkraskrárieyfa: £r lögmælt 
og því ekki á forræðl Persónuverndar að draga 
ór en stoínunin hefur í umsögn um lagafrv. 
bent Aiþingl á aðréttsé að taka til 
endurskoðunar. Qert er ráð fyrir alls 25% 
fækkun á ötgefnum leyfum (sja 3. mgr, 9, gr,

: pvL). ^

131/1997 Lög um rafVæna 
eignarskráníngu 
verðbréfa

14.gr./2.
mgr.

Verðbréfamiðstöð er heimiit að veita uppiýsingar i hagtöluskyni að 
fengirmí heirtiild fPersónuvernciarl.l)

Veítá heimiidir tii uppjýslngagjafar E 
hagtöluskyni. Hefur ekki reynt á. Rétt að kanna 
framkvæmd pg sannrayna að sé f samræmí við 
fög. 1

Ö 5 5

1998
60/1998 Lög um loftférðir 75. gf. 2, 

mgr.
Um framkvæmd upptöku, varðveísíu, afspiiun og skránlrtgar á 
notkun skal náhar kveðið á í réglugerð sem ráðherra setur að höfðu 
samráði við Persónuvernd.

Samráð vlð ráðherra u.tn setnlngu regiugerðar. 0 2 5

139/1998 Lög um gagnagrunná 
heilbrigðissviðl

: 4. gr, 3. 
mgr.

Rekstrarieyfíshafi skal greíða gjaid fyrir veitingú rekstrarleyfis íit þess 
að mæta kostnaði við undirbúning og útgáfu þess. Leyfishafi ska! 
jafnframt árlega grélða gjald sem nemur kostnaði af starfi nefndar 
skv, 6, gr, og öðrum kostnaði sem tengist þjóhustu og eftirliti með 
Starfrækslunni, b.m,t. eftirfiti fPersónuvemdarl2) sem starfár 
samkvæmt lögum um skráningu og meðferð pefsónuupplýsingá, og 
kostnaði við útgáfu óg kynningú skv. 8, gr.

i

Ö Q 0

5. gr. 1. 
mgr, 2, ti.

Rekstrarleyfi tilgerðar og starfrækslú gaghagrunns á heiíbfigðissviði 
er háð éftirfarandl skilyrðum:

2. Tækni-. Örvertis- oe skipufagsiýsfng uopfvfií kröfur 
IPersónuvemdarl.l)

Semja tækni-, öryggis- og skipulagslýsingu.
1

q 0 0

5. gr. 3. Þegar leyfistíma Éýkur samkvæmt ákyæðum f rekstrafieyfi tokur Veita ráðhefra álit. 0 Ö 0
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Nr. laga Heitl laga -agagre ln Textl lagaákvæöis Verkefnl/aths. Sinnt,
nú

Þörf, Þörf, 
lágm. meðal

mgr. ráðherra ákvörðun um starfrækslu RaEnagrunnsins að fengnu áliti 
nefndar skv. 6. gr. og [Persónuverndarl.l) Sama glldlr ef 
rekstrarleyfi er afturkallað eða leyfishafi er svlptur rekstrarleyfi 
samkvæmt ákvæðum laga þessara.

6. gr. 
mgr. 
ml.

2.
1.

Hlutverk nefndarinnar er að sjá um að gerð og starfræksla 
gagnagrunnsins sé 1 samræmi vlð ákvæði laga þessara og reglugerða 
sem settar eru á grundvelli þeirra og skllyrði sem sett eru í 
rekstrarleyfi, að því levti sem ekki er um að ræða lögbundið hlutverk 
[Persónuverndar].

6.gr.
mgr.

4. Nefndin skal tafarlaust gera ráðherra og [Persónuverndll) viðvart ef 
hún telur að misfellur séu á starfrækslu gagnagrunnsins.

0 0 0

7. gr. 
mgr.

2. Við meðferð skráa, annarra gagna og upplýsinga skal fylgt þeim 
skilvrðum sem fPersónuverndll) metur nauðsvnleg hveriu slnni. 
Persónuauðkennl skulu dulkóðuð fyrir flutning 1 gagnagrunninn 
þannig að tryggt sé að starfsmenn rekstrarleyfishafa vinni einungis 
með ópersónugreinanlegar upplýsingar. Starfsmenn viðkomandi 
heilbrigðisstofnana eða sjáifstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna 
skulu búa upplýsingar til flutnings 1 gagnagrunn á heilbrigðissviði. 
Heilsufarsupplýsingar skal flytja f dulkóðuðu formi tll að tryggja 
öryggi þeirra. Persónuauðkennl skulu dulkóðuð f eina átt, þ.e. með 
dulkóðun sem ekki er hægt að rekja til baka með greinlngarlykli. 
[Persónuverndll) skal annast frekari dulkóðun persónuauðkenna 
með beim aðferðum sem hún telur trvRRÍa persónuvernd best.

Setja skilyrði fyrir meðferð skráa, annarra 
gagna og upplýsinga. Annast dulkóðun 
persónuauðkenna.

0 0 0

10.gr
mgr.

.2. Rekstrarleyfishafa skal heimil vinnsla í gagnagrunni á heilbrigðissviðl 
úr þeim hellsufarsupplýsingum úr sjúkraskrám sem þar eru skráðar, 
enda sé þess gætt við úrvinnslu og samtengingu upplýsinga að ekki 
sé unnt að tengja þær persónugreinanlegum elnstaklingum. 
Rekstrarleyfishafi skal móta verklag og vinnuferli sem uppfylla 
skilvrði rPersónuverndarll) til að trveeia persónuvernd við 
samtenglneu upplýsinea úr eaenaerunni á heilbrieðissviði, 
eaenaerunni með ættfræðiupplýsineum oe eaenaerunni með 
erfðafræöllegum upplýsineum. Um samtenglngu upplýsinga 1 
eaenagrunni á heilbriRðissviði við aðra eagnagrunna en fyrrgrelnda 
fer samkvæmt ákvæðum laga um skráningu oe meðferð 
persónuuoplýsinea. Óheimilt er að veita upplýsinear um einstaklinea 
og skal það m.a. tryggt með aðgangstakniörkunum.

Setja skilyrði til að tryggja persónuvernd við 
samtengingu.

0 0 0

12. gr 
mgr.

. 1. [Persónuverndll) hefur eftirlit með eerð og starfrækslu Hafa eftirlit með gerð og starfrækslu 
gagnagrunns á heilbrigðissviði.

0 0 0
gagnaerunns á heilbrieðissviði að bví er varðar skráningu oe 
meðferð persónuupplýslnga og öryggi gagna í gagnagrunninum og 
annast eftlrlit með þvf að þeim skilmálum sem hún setur sé fylgt.

17.gr Hafi rekstrarleyfishafi, starfsmaður hans eða sá sem hann hefur 
falið vinnslu upplýsinga brotið gegn ákvæðum um vernd 
persónuupplýsinga f lögum þessum, reglum sem settar eru
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11

sámkýæfnt heiin eða skllmálum ÍParsónuverr.darll) skai 
rekstrarleyfishafi bæta hinum skráða fjárhagslegt tjón sem hann 
hefur orðlð fyrir af þeim völdurn. Rekstraraðila vsrður bó ekki gert 
áð bæta tjón sem hann sannar að hvorki verður rakið fíl mistaka né 
vanrækslu af hans iiálfu, starfsmsnna hans eða vinnsluaðila.

2000 - ' ;
16/2000 lög umSchengen- 

upplýsingakerfið á ísiandi
18, gr. rPersónuverndlli skal hafa eftfriit meö bví að skránine op. meðferð 

nersóruiUDolvsinaa f uoulvsingíikerfinu sé f samræmi víð Iöh bessi og 
reglur sem giida um persónuvernd og friðhelgl einkalffs; 
fPersónuverndll) skal eínnig hafa eftírlit með hví að örvee! 
úöölýsínEakerflsiris só trvest bannig að óviðkornandi fái ekki aðganE 
áð }>ví eða geti haft áhrif á skráningu f það.
[Persónuvernd]!} hefur aðgariK að skráðum upplýsingum og öðrum 
nauðsynlogum gögnmn tfl að stnna aftirlítí með upplýsíngakeríinu 
skv. l. mgr,
Nu serir iPersónuverndlli athugasemdir við starfrækslu 
upptvsingakerfisins oaskal hún bá koma beim ogtiitögum um 
órbnetur á framfæri við riklslöerefílustióra og íráðunéytlðj.2)

Ffunikvæðiseftirlit: Takmarkað svigrum er tií að 
sirmá eftírlitinú við núverandí aðstæður. : 
Æskilegt'væri að hægt væri að verja átta í 
mannvikum, mínnst sex, áriégá tíi starfans.

10 20 30

19. gr. Ráðherra setur nánari ákvæði í regÍuGsrðl} um framkvæmd laganna, 
þar með tal|ð ura:

a. öryggísþættl upplýslngakerfísins og innra eftirjit með því, sbr. 3, 
gr.,

b. hæfis- og öryggiskröfur sem starfsmenn lögreglu eða 
fÚtlend!ngastofnunar]2} verða að fullnægja tfl að sfarfa við 
upplýsingákerfið, sbf. 2. mgr. 10. gr.,

e. éftiríit fPersÓnuvemdar]3) með UPDlvs'inKakerfÍnu, sbr. 18. gr.
l}Rg. 112/2001, sbr. 640/2007. 2)1, 36/2002, 59.gr. 3)L. 77/2000, 

46. gr.

t.

46/2000 Lög um húsgöngu* ög 
fjarsölusamninga

14. gr. 2. 
rngr,

Seljendum voru og þjónustu sem Íög þessi taka til ber, áður en bein 
markaðssókn er skipulögð, að kanna fbannskrá bjóðskráril) yfir bá 
sem vifia ekkl áð höfn beírra séu notuð við markaðssetnineu, sbr. 
ákvæði laga um persóriuvernd oe meðferð persónuupölýslnga. Hafi 
neýtandi óskað eftir því að vera færður í skrána er bein rnarlcaðssókn 
tll hans óheímil,

í

110/2000 LÖg um lífsýnasöfn l.g r .l.
mgr.

Markmiðið með lögum bessum er að heimiia sðfnun, vörsiu, 
meðferð ok nýilngu lífsvna úr möimum ineð béím hætti að 
pefsónuvernd sé trygg, gætt sé hagsmuná Iffsýnisgíafá og nýting 
Iffsýnanna þjóni vísíndalegum og læknisfræðilegum tllgang! og stuðli 
að almarfhaheitl.

S.gr. 1, 
mgr. 9. tl.

Leyfi til stofnunar og starfrækslu Iffsýnásafns er háð eftirfarandí 
skilyrðum:

{9, ]1) Að öryggismat og öryggisráðstafanir vfð söfnun og meðferð 
lífsýná séu í samræmi við resIur2\ ÍPersónuverndarll] «m örvegi

Setja reglur um öryggl persónuuppiýsinga I 
llfsýnasöfnum, [endurskoöa regiurnar)

0 0 15
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persónuuBDlvsinga í lífsvnasöfnum. !
6. gr. Leyfishafi skipar a.m.k. þriggja manna stjórn yfir hverju lífsýnasafni 

sem skal hafa eftirlit með starfsemi þess. Stjórnin hefur 
upplvsingaskyldu gagnvart landlæknl, Persónuvernd og 
vísindasiðanefnd um lífsýnl og starfsemi lífsýnasafnsins.

7. gr. 1. 
mgr.

Við öflun lífsýnis til vörslu ( [lífsýnasafni vlsindasýnajl) skal leitað 
eftir upplýstu, óþvinguðu samþykki þess sem lifsýnið gefur. Það skal 
veitt skriflega og af fúsum og frjálsum vllja eftlr að lífsýnisgjafi hefur 
verið upplýstur um markmið með töku sýnlsins, gagnseml þess, 
áhættu samfara tökunnl og að Iffsýnlð verðl varðveltt til frambúðar 1 
[llfsýnasafni vísindasýnajl) til notkunar skv. 9. gr. Auk þess skal gætt 
ákvæða 20. gr. laga um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga þar sem það á við. 1

8. gr. 1. 
mgr.

[Lífsýni skulu tryggilega geymd og merkt. Vísindasýni skulu varðveitt 
án persónuauðkenna og skulu tengsl lífsýna við persónuauðkenni 
vera f samræmi við reglur Persónuverndar.ll)

Setja reglur um tengsl lífsýna við 
persónuauðkenni.

i

0 10 20

8. gr. 3. 
mgr.

Ákveði leyfishafi að hætta rekstri iifsýnasafns, eða sé hann sviptur 
leyfi skv. 14. gr., skal ráðherra, að fengnu állti landlæknls. 
Persónuverndar oe vfsindasiðanefndar, taka ákvörðun um

Veita ráðherra álit um ráðstöfun lífsýnasafns. 0 0 0

ráðstöfun lífsýnasafnsins en taka skal tillit til óska oe tillaena 
leyfishafa.

9. gr. 3. 
mgr.

Safnstjórn gerir samninga vlð vfslndamenn um aðgang að lífsýnum. 
Ekki er þó heimilt að veita aðgang að lífsýnum til vísindarannsókna 
fvrren aflað hefurverið levfis Persónuverndarsamkvæmt löeum 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og fyrir liggur 
rannsóknaáætlun samþykkt af vfsindasiðanefnd eða siðanefnd 
viðkomandi heilbrigðisstofnunarsem skipuð ersamkvæmt 
ákvæðum laga um réttindl sjúklinga og reglugerða samkvæmt þelm.

Veita leyfi fyrir aðgang að llfsýnum til 
vísindaj-annsókna.

0 10 20

9. gr. 4. 
mgr.

[Þegar veittur er aðgangur að þjónustusýnum til vísindarannsókna 
skulu þau afhent án persónuauðkenna. í undantekningartilvikum er 
heimilt, með levfi Persónuverndar, að afhenda lífsvni með 
persónuauðkennum. Tenesl lífsýna við oersónuauðkenni skulu vera f 
samræmi við reglur Persónuverndar.Jl)

Veita leyfi fyrir afhendingu lifsýna með 
persónuauðkennum.

0 0 1

9. gr. 5. 
mgr.

Safnstiórn getur, að fenenu levfi Persónuverndar og 
vfsindaslðanefndar, heimilað notkun lífsýna í öðrum tilgangi en 
ætlað var þegar þau voru tekin, enda mæli brýnir hagsmunir með 
þvf og ávinningurinn vegi þyngra en hugsanlegt óhagræði fyrir 
lífsýnisgjafann eða aðra aðiia.

Veita le 
upphafl

yfi fyrir notkun lífsýna í öðrum en 
!egum tilgangi.

0 10 15

9. gr. 6. 
mgr.

Ráðherra skal, að fengnum tillögum landlæknls, vísindasiðanefndar 
og Persónuverndar, setia reelugerð2) með frekari ákvæði um 
notkun lífsýna.

Gera ti lögurtil ráðherra. 0 0 1

10. gr. 3. 
mgr.

Helmilt er að senda lífsýni úr landi í þágu lífsýnisgjafa, vegna 
sjúkdómsgreininga eða gæðaeftirlits. Annar flutningur lífsýna úr

Veita samþykkl fyrir flutning Iffsýna úr landi. 0 0 1

s. 19 af 43 útg. 1.0
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rió ■
Pörf,
tágm,

- börf, 
meðaí

iandi er háðiir sambvkki vísindasiðanefndnr op, Persónuverndar ...l! 
með þeim skilyrðum sem þær setja.

12. gr. 1.
mgr.

Ábyrgðarmaður iífsýnasafns ber ábyrgð á þv: oð viðhaft sé innra 
eftiríit o« oð öfvgaismat séframkvaamt reglúEeeá í samræmi við 
ákvæöi 11. or> 12. 'm.lass «m oersónuvernd ok meðferð 
persónuuppiysínga.

Kðlla eftlr og rýna upplýsingar um framkvæmd 
öryggismats,

Ö 10 15

12. gr. 2. 
mgr.

Persónuvernd hefur eftiríit með örvRat persónuup »1 vsinga i 
Itfsvnasöfnum. Um eftiriit Persónuverndar með lífsvnasöfrtum eilda 
ákvæði 4. mgr, 35. gr., 2. Qg 3. mgr, 37, gr. og 38.-43; gr. laga; um 
perspnuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Gera óttektir á öryggt persónuupplýslnga í 
Iffsýnasöfnum.

0 20 40

2001
28/2001 Lög um rafrænar 

undirskriftir
Um meðferð vóttunáraðíla á dersótiuund 1 vsineum oí? eftiriit með 
henni fer samkvásmt lösum um persónuverrtd ób meðferð 
persdnuupplýsinga.Vöttunaraáiiar arti tiíkynningarskyldir 
sarnkværnt þeim i&gum.

Rýna tiíkymilngar frá vottunarskyldum aðiium 
og gera tiivikabundnar kannanír (3 mannvikur) 
á þrjggja ára fresti á því áð meðferð 
persónuuppiýsinga sé í samræmi við leg.

Ö 5 5

88/2001 Lög um erfðdéfnísskrá 
iögreglu

1. gr. 2.
mgr.

Bíkisiðgregiustjórj annast skráningu í erfðaefnisskróna og ber ábyrgð 
á skránr.i. Hann skai gæta béss sð UDOfvllt séu ákvæði iaga um 
Persónuvernd og maðferð uersónuupplýsínga og reglna sem settar 
eru á grundveHi beirra um örveeism3t örvggisráðstafanir qk irinra 
eftirlil.

9.gr, Persónuvernd skal hafa eftírlit með þv( að skránína og meðferð 
skráðta upplýsinga sé í samræmí við lög þessi og reglur sem gifda um 
Persónuvernd ós fríðheial einka 1 ífS. Persómivérnd ska 1 einnig hafa 
eftirlit með þvfáð örvggi skrárlnnar sé trveet bannig að óviðkomandi 
fái ekki aðgang að henni eða geti haft áhrif ú skráningu í hana, 
Persónuvernd befur aðgang áð skráðum uppíýsirigum ök öðrum

.Eftirlitsúttékt á erfðaefnisskrá. Semjá tíiiögur 
að úrbótum.

0 20 25

nauðsvnlegum göRtium ti! áð sínna eftirliti með erfðaefoisskrá.
Nu gerir Persónuvernd athugasemtíir við starfrækálu skrárínnar og 

Skaí höh þá kohia þelm og tiilögum um órbætur á framfæri vlð 
ríktslöeregiustióra og íráðunevtiSl.l) Áð öðru íévti fer um heimíldlr 
Persónuverndar somkvæmt lögum um persónuvernrf ogmeðferð 
persónuuDpivslnga.

1)1.162/2010, W9. gr.
134/2001 LÖg um íeigúbifreiðar 2. gr. 1. 

mgr.
Vegagerðín fertneð framkvæmcí mála er varða leigubífrelðar. Undir 
starfssvið hennarfeliur útgáfa starfsieyfa Ieigubífrelðastððv3, útgáfa 
atvinnuíeyfa, útgáfa leyfá fyrir forfaiiábíístjóra og námskeiðahaíd. Pá 
sér Vegagérðirt uni starfrækslu gagnagrunns sem m.a. geymir 
upþiýsingar um atvinnuieyfi og héimiidir tii undnnþágu frá akstrí 
eigin bifreiðár. í gagnagrúnnínn eru skráðar náuðsynlegár 
upplýsingarsem iíggja verða til grundvailar útgáfu atvinnu- og/eða 
starFsÍevfis. Við skráninjtu gaena f gagnagrunninn ok meðferð þeirra 
skai gætt ákvæða iaga um persónuvernd og meðferð 
persónuupDÍýsinga.

Sjá rg. 397/2003.

s, 20 af 43 útg. 1,0



2002
19/2002 Lög um póstþjónustu 32.gr., 3. 

mgr.
Þégar póstsending í óskilum er ekki merkt sendanda og ekki er hægt 
að endursenda hana er póstrekanda heimilt að opna 
póstsendinguna í samræmi vlð reglur sem ráðherra setur, sbr. 35. 
gh, að fenginnl umsöGn Persónuverndar. Við cerð oe beitineu 
þessara reglna skal þess gætt að óskilasendingar geta innihaldið 
viðkvæmar persónuupplýsingar.

Veita umsögn um reglur um opnun 
póstsendinga.

0 1 1

44/2002 Lög um geislavarnir 14. gr. 1. 
mgr. 1. 
ml.

Um skrá sem Geislavarnir ríkisins halda vfir niðurstöður 
einstaklinRsbundlns eftirlits með Reislun, sbr. 3. tölul. 1. mftr. 5. gr., 
fer samkvæmt lÖRum um persónuvernd.

Sjá rg. 627/2003.

96/2002 Lög um útlendinga 55. gr. [Útlendingastofnun og lögreglu er heimil vinnsla 
pérsónuupplýsinga, þar á meðal þeirra sem viðkvæmargeta talist, 
að þvf marki sem slík vlnnsla telst nauðsynleg við framkvæmd 
laganna. Að því marki sem nauðsynlegt er til að tryggja að 
úflendingar dvelji og starfi löglega hér á landi er heimilt við vinnslu 
persónuupplýsinga að samkeyra upplýslngar Útlendlngastofnunar, 
Vinnumálastofnunar, lögreglu, skattyfirvalda og þjóðskrár. Sllkar 
sámkeyrslur skulu gerðar án þess að upplýslngar úr skrám einstakra 
stofnana séu sendar öðrum þessara stofnana umfram það sem 
náuðsynlegt er til skoðunar á fyrir fram skllgreindu athugunarefni. 
Að öðru levti fer um meðferð persónuupplýsinRa samkvæmt 
löeum um persónuvernd or meðferð persónuupplvsinRa.lll 
(ftáðherra]2) skal, að fenginni umsögn Persónuverndar, setja 
réglur um hvaða skrár skulu haldnar af Útlendineastofnun or 
lögreglu.

Veita umsögn um reglur um skráarhald 
Útlendlngastofnunar. Staðreyna að vinnsla 
persónuupplýsinga sé ( samræmi við lög þar 
um. Æskilegt að fram fari stutt úttekt (2 
mannvlkur) annað hvert ár.

0 5 5

97/2002 Lög um atvinnuréttindi 
útlendinga

25. gr. 2. 
mgr.

Að því marki sem nauðsynlegt er til að tryggja að útlendingar starfi 
löglega hér á landi er heimilt vlð vlnnslu persónuupplýsinga að 
sa/nkeyra upplýslngar Vlnnumálastofnunar, Útlendingastofnunar, 
lögreglu, skattyfirvalda og þjóðskrár. Slíkar samkeyrslur skulu gerðar 
án þess að upplýsingar úr skrám einstakra stofnana séu sendar 
öðrum stofnunum umfram það sem nauðsynlegt er til skoðunar á 
fvdr fram skilgreindu athugunarefni. Að öðru levti fer um meðferð 
persónuupplýslnga samkvæmt lögum um persónuvernd or 
meðferð persónuupplýslnga.

Staðfesting á að við samkeyrslu upplýsinga sé 
fylgt ákvæðum pvl. Æskilegt væri að 
framkvæmd væri stutt úttekt (2 mannvikur) 
annað hvert ár en að lágmarki bréfleg skoðun 
(1 mannvika) á fimm ára fresti.

0 1 5

2003
81/2003 Lög um fjarsklpti 38. gr. 3. 

mgr.
Símtöl sem eru gjaldfrjáls, þ.m.t. slmtöl vegna ráðgjafará vegum 
féiagslegrar þjónustu, mega ekkl vera sundurliðuð á reikningi, enda 
hafi þeirsem velta slíka ráðgjöf tllkynnt fjarskiptafyrirtækjum um 
starfsemi sína fvrir fram. Við serð sundurliðaðra reiknlnga skal hafa 
hllðsjón af íörrIöí um persónuvernd.

42. gr. 7. 
mgr.

[Fjarskiptafyrirtækl skulu setja sér verklagsreglur um meðferð 
persónuupplýsinga og eyðlngu gagna 1 samræmi við ákvæði þessarar 
greinar og skilvrði sem Persónuvernd kann að setia.]2)

Semja skilyrði um eyðingu gagna. 0 3 5

I
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Þörf,
lág'm,

‘ Þörf, 
meðaj

?.)L. 78/2005,7. gr. .. . . ....: . ..1
47. gr. a. 
4, mgr.

5é rökstuddur grutiur um að einstakár ser.dingar innihaidi spiilikóta 
er netöryggissvsitinní heimilt, með sarnþykki rekstraraöíla einstakra 
ómissándi upptísirigainnviðá, aðsreitiaefni einstakra 
fjarskiptasendinga til ögfrá viðkomandl neti. Þessi heimíld tekor þó 
ekki íll skoöunar sendtngsr íalmennum fjarskiptanetLtm 
fj'arskiptafyrirtækjá, Tllkynna skat sendanda og fnótíakahda 
sendingarinnar um að hún verðí skoðuð og gefa jieim tækifæri é því 
.að vérayiðstaddír skoðunina ef það er möguíegt. Að Öðru leyti skal 
netörvselssveitin starfa f sartiræmi við skilvrðisem Persónuvernd 
kann að setia fvrir vintislunni.

Semjaskilyrðifyriráð netöryggissveit gre 
éfni einstakra fjarskiptasendinga.

int 0 5 10

47. gr. a. 
6. mgr.

Ráðherra setur. að fensínni umsösn frá Persónuvernd, nánari 
íyrirmæli um starfsemi rietöryggíssveitarinnar í reglugerð sem skai 
m.a. íjoiia um:

á. hlutverk, skipuiag og verkafni n e tö ry ggissve ita rirm ar,
b. samræmingu á samstarfi innan þjónustuliópsins og miðlun 

upplýslnga innan hans,
c. sklpun og hæfi stárfsmárifiá netöryggissveitarínriar, þ.m.t. um 

Öryggisvotturi starfsmanna,
d. miðlun uppíýsinga til erleridra samstarfsaðiia og viðeigandi 

Öryggisráðstafántr þarað lútandi,
e. frsmkvæmd eftirlits um véíræna skimun fjarskiptáumférðár,
f. yerklagvið skoðun efnis fjarskiptasendinga með samþykki 

ábyrgðaraðila,
g. ráðstsfanir ti! að tryggja óryggi og eyðingu gagna og aðrar 

ráðstafanir tii að tryggja fríðhelgieinkalífs,
h. tiikynningarskyidu fjarskiptafyrirtækja og annarra 

hagsmunaaðila um qryggisatvik,
i. prófanir og öttek'tif á rtet- og uppíýsingaöryggí ög viðnámsþrótti 

upplýsingakerfs sem netöryggissveitin getur ráðist í,
j, é.fni þjónustusamninga sem netöryggissveitiri gerirvið 

rekstraraðila óniissandi upplýsingainriviða,
k. skýrstugjöf um siarfsemi netöryggissveitaririnár.jl)
1)1.62/2012, 8. gr.

Semja umsögn um fyrirmaeli um starfsen 
netíiryggissveitar.

1

tl 0 o

.. .

Ö

48. gr. 4. 
mgr.

Um fyrirkomutag hljóðritunar og kynningu hennar fyrir aimenningi 
i og staffshíönrium stofnunar skal fara eftlr skiivrðum sem 
i Pérsómivernd kanri að setia.

Semja og viðhalda skilyrðum fyrír að 
rietðryggissveit greiri! efrii einstakra i 
fjarskiptasendinga.

0 3 5

48. gr. 5, 
mgr,

Úrvinnsla hllóðrltana samkvæmt bessari erein skal vera i sanrræmi I 
við iaHaákvaaðÍ um oersónuvernd os meðferð DersónuuDDÍv'sinaa.

Staðfesta tiívlkabundið að meðforð 
persóniiuppíýsinga samrýmist ákvæðum þar 
um, Æskliegt vserl að frámkvæmd væri stutt 
skoðun {2 mannvikur) annað hvert ár,m-v. 4 
fjarskiptafyrlrtæki.

0 20 20

51.gr. Fjarskiptafyrirtæki sem reka almenna jtai- og farsímaþjónustu]!)

8. 22 af 43 útg, 1.0
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nú lágm. meðal
skulu b|óða notendum númerabirtinRu 1 samræmi við ákvæði laga 
um persónuvernd. Póst- or fjarskiptastofnun skal setja reglur2) um 
fyrirkomulag númerabirtingar.

2005
15/2005 Lög um Stjómartíðindl og 

Lögbirtingablað
7. gr.,3. 
mgr.

(Ráðherra]l) mælir í reglugerð nánar fyrir um rafræna útgáfu 
Stlórnartfðinda og LögbirtinRablaðs, bará meðal um gagnaöryggi, 
varðveislu gagna og persónuvernd.

32/200f Lög um miðlun 
vátrygginga

27. gr„ 3. 
mgr. og 
48. gr„ 3. 
mgr.

Við miðiun vátrvgginga skal fullnægia skilvrðum laga um 
oersónuvernd og meðferð Dersónuupolýsinga, nr. 77/2000.

Staðfesta tílvikabundið að meðferð 
persónuupplýsinga samrýmist ákvæðum þar 
um. Æskilegt væfi að framkvaemd væri stutt 
skoðun (2 mannýikur) annað hvert ár, m.v. 4 
leyfisskylda aðila

0 20 20

34/200E Lög um græðara 6. gr. Að höfðu samráði við landlækni og Bandalag íslenskra græðara 
setur ráðherra með reglugerð skilyrði um skráningu og meðferð 
uppiýsinga vegna heilsutengdrar þjónustu græðara sem veitt er utan 
hínnar almennu heilbrigðisbiónustu. Að öðru ievti fer um meðferð 
upplýsinga, bar á meðal örvggi beirra, samkvæmt lögum um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og reglum settum 
með stoð í þeim.

Staðfesta tllvikabundið að meðferð 
persónuupplýsinga samrýmlst ákvæðum þar 
um. Æskiiegt væri að framkvæmd væri stutt 
skoðun (2 mannvikur) á fimm ára fresti, þó að 
lágmarki 10 ára fresti (10 aðllar skoðaðlr 
árlega).

0 10 20

49/2005 Lög um fullnustu refsinga 79. gr. Hjá fangelsismálastofnun og í fangelsum er vinnsla 
persónuupplýslnga um fanga heimil, þar á meðal þeirra upplýsinga 
sem vlðkvæmargeta talist, að því marki sem slikvinnsla telst 
nauðsvnleg vegna starfsemi viðkomandi stofnunar. Um meðferð 
persónuupplýslnga samkvæmt þessari grein fer samkvæmt lögum 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

2007
41/2007 Lög um landlækni og 

lýðheilsu
8. gr. 2. 
mgr. 2. 
ml.

[Landlækni er heimilt að taka til varðveislu gagnasöfn um sjúkdóma 
sem stofnað var til fvrir setningu tölvulaga. Meðferð upplvsinga úr 
slíkum gagnasöfnum verði með heimild Persónuverndarog 
vísindasiðanefndar.]2)

Veita heimild til meðferðar upplýsinga. 0 0 1

8. gr.3. 
mgr.

Persónuauðkenni í skrám landlæknis skv. 2. mgr. skulu dulkóðuð. 
Ráðherra mælir nánar fvrir um bað ( reglugerð.l) að fenginni 
umsögn Persónuverndar, hvaða persónuupplvsingarog 
heilsufarsupplýslngar megl færa ( skrárnar og um dulkóðun þeirra og 
( hvaða tilvikum helmilt sé að afkóða þær.

Veita ráðherra umsögn.
i

0 0 1

8. gr. 9. 
mgr.

Söfnun og meðferð upplýsinga samkvæmt ákvæði þessu skal vera í 
samræml við ákvæði laga um persónuvernd og meðferð 
persónuuDDlvsinga og skal uppfvlla kröfur Persónuverndar um 
örvggi persónuupplýsinga ískrám á heilbrigðissviði.

Setja kröfur um öryggi persónuupplýsinga 1 
skrám á heilbrigðissviði.

0 15 20

42/2007 Lög um Heyrnar- og 
talmeinastöð

2. gr. 1. 
mgr. 5. tl.

Heyrnar- og talmelnastöð annast þjónustu við heyrnarlausa, 
heyrnarskerta og þá sem eru með heyrnar- og talmein. Hlutverk 
Heyrnar- og talmeinastöðvar er m.a.:

5. Að stunda rannsóknir og sinna fræðslu á starfssviði sinu.

Staðfesta tilvlkabundið að meðferð 
persónuupplýsinga samrýmist ákvæðum þar 
um. Æskilegt væri að framkvæmd værl stutt 
skoðun (2 mannvikur) annað hvert ár en að

0 2 5
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'. nú
hörf,
Iágm.

Þörf,
ir.eðai

Stofriunin skat safna upplýsíngum um alla þá sem eru heyrnarskertir, 
heyrnarlausir eða eru rneð heyrnar- og talmein og öðrúm 
tölfræðilegum uppiýsingum sem nýtast við rannsóknar- og 
þróunarstötf. Um söfnun upplýsirica skal fara Samkvæmt iögurrt urri 
persónuvernd og meðferð persónutipplýsiiif.a o« reglurri settum 
með stoð 1 þeim iös’úm og lögum um iandlæknl eftir þvtsem við á.

iágmark; á fimm ára fresti.

84/2007 Lög um opinber ípnkðup 47. gr., 5. 
mgr.

[Ráðuneytið}l) ska! útbúa skrá yfir þau jnrilendu stjórnvöld og 
stofnanir sarn bær o.ru til að gofa út þau skjöl, vottorð eða 
yfirlýsingar sem um ræðir í 3. tngr. og senda hana Eftirlitsstofnun 
EPTA. Slíktílkvnning skai ekki fara í bííga við lðu um nersóniivernd og 
muöferö persónuupplýslnga.

85/2007 LÖg úm veitíngastaði, 
gististaði og 
skemmtanahatd

9, gr., 4. 
mgr.

HeSmiit er að skila umsókn rafrænt ogskai á umsókn vera heimild tll 
handa umsækjanda að foia íeyíisveitanda að afla nauösynlegra 
gagna sem fylgja þurfa umsókn rafrænt, þar scm siikt ermögulegt. 
Kiósi umsækiandi að nvta sér bessa heimild skal bað skoðast sem 
upplýst sambvkki f skilninKÍ íaga um persónuvernd oe meðferð 
persónuupplýsingr..

100/2007' . Lög um 
aimannstryggingár

52. gr.,2. 
mgr.

Umsækianda og bótaþega or skylt að veita Tryggirigastofnun [eða 
eftír atvikumsjúkratryggingastofnuninnijljaiíarnsuðsyniegar 
upplýsingar tii þess að hægtsé að takaákvörðun um bótarétt, 
fjárhæð og greíðslu bóta og endurskoðun þeirra, Einnig er rriaka 
umsækjanda eða bótáþe|;3 skylt að véfta uþplýslnga.r um sig ef þær 
kurina aó hafa áhrif á ijárhæð bóta. Tryggingastofnun [eða eftir 
atvikufri sjúkratryggingastofnuninnijl) er heiniilt, að fengnu skrlfiegu 
samþykki umsækjanda, að afla nauðsynlegrn upplýsir.ga um tekjur 
umsækjanda pg bótaþega hjá skattyflrvðldum, greíðslur tl! 
umsækjanda og bótaþega hjá lífeyrissjóðuin, hjá 
Atvinnuieysístryggingásjóði, Vinnurriáíastofnun og hjá 
sambærllegum stofnunum erlendis þégar það á við með rafrænom 
haetti eða á annan hátt. [Enn frejnur er Tryggingástofnun og 
sjúkratryggingastöfriuninni Heímilt að skiptast á upplýsirtgutn um 
that á örorku qg öðrum nauðsynlegitm uppiýsingum.jl) Þegar um 
hjört ersðræða er Tryggingastofnun [eða eftír atvtkurti 
sjúkratrygglngastofminínn! 11) hetmlit, að fengnu skriflegu samþykki 
beggja, að afía upplýstnga um tekjur ntaka og greiðslurtii hans hjá 
ffamahgröindum aðilurn efþær gætu haft óhrif á fjárhæð bóta, Viö 
meðferð persónuuoolvsinEa sém áflað er á bennan hátt skal bess 
gsett að uppfvlit sé ú  skiivfðl lasa um  persónuvernd o 'k  meðferð 
persónuubutvsSnea. Telil utnsækiandl, bótabeei eða maki 
uppiýsingar frá þessurn aðífum ekki réttar skal hann ieggja fram 
gðgn þvl til staðfestingar.Umsækjartdaog bótaþega ér skyit að 
tllkynna Tryggingastofnún [eda eftlr atvfkum 
sjókratryggíngastofmininnijl) urtl breytirigar á tekjum eða Öðfum

5taðfesta tilvíkabundið að meðforó 
psrsónúupplýslnga samrýrnist ákvæðum þar 
uffi.Æskilegt værl að framkvæmd væfi úttekt 
14 mannvikur) annað hvert ár en að lágmarkl á 
fimm ára fresti.

0 4 10
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Ár. Nr. !aga - Halti isga ; f.v ].agagrsín - : Text! lágaákvæðis ; . .• ' . / - ;v ’ f. Verkefni/aths: Sinnt,
riú'

Þö.rf* . 
íágm,-

öörf, 
meðal .

aðstæöum sera geta baft óhrif á greiðslur. Ef gefnar eru rsngar ; 
upplýsingarskal beita ákvæðum 55. gr. j

52, gr., 5. 
mgr.

Þeím heilbrígðisstarfsmönnum sem ábyrgð bera á vörslu sjúkraskráa 
er skyít aö veita íækntrm, eða eftir atvíkum [hlutaðeigandi 
heiíbrigðissfarfsmönnum],1) Tryggingasíofnu nar rikisins [eöaeftir 
átvikurri sjúkrstryggingas tofn unarinnar]!) þær upplýslngar sem 
stofnuninrii eru nauðsynlegar vegna ókvðrðunar utn greiðslu bóta 
eða endurgreiöslu reikmngs óg vegna eftiriitshlutvðrks i 
stofnunarinnar. I?á er læknum Tryggingastofnunar [éða eftir atvikum- 
sjúkratryggingastofnunarinnar],!) eða (hluiaðeígandi 
heifbrigðtsstarfsmönnumjl) þegár það á víð, heimitt að skoða þann : 
hluta sjúkraskrár sem reikningsgerð á hendur stpfnUriJnni er byggð 
á. Skoðun skal rara fram á þeim stað þar sem sjúkraskrá er varðveitt, 1 
Við meðferð oersónuuuoivsinga sem aflað er með bessum hætti l 
skai bess eættað unofvlit séu skílvrði iaea ttm persónu vernd og 
meðferð nersúmmpöivsinea og iafnframtgætt ákvæða lasa um i 
|síúkraskrár]2) eftir því serrs við á. \

{Sjá 2. mgr. 52. gr.)

163/2007 Lög um Hagstofú Ísíantis
ogppínbera
hagskýrstugerð

13, gr. 2. 
mgr.

Hagstofuríni er eirinig hetmiit að veita aðgang að gagnasafnl með ! 
viðkvæmum persónuuppíýsirigum sé eíhhveriu skiiyrða 8, gr. laga \ 
um persónuvernd og meðferð persóntiuopiýsínga, nr. 77/2000, ; 

i fullnægf og hlutaðaigafidi rannsóknaraðili heiti bví að skiia ! 
: gögnunum eða eyða persónuauókenfsum þeirra að rannsókn lokinni, | 
! eri þó 1 slðasta lagí að lilteknum tfma ÍJðnum, Hyggist i 

rahosóknaraðili varðveita persónuauðkenni íengurskal hann i 
tílkYrina þáð Hagstofunni og óska eftlr samþykki hennar fyrir frekari j 
varóveisíu...........  . ;

: ÁkV. II til 
bf.b., 4, 
mgr.

Tryggja skal að iylista öryggis sé gætt við sendingu og meðferð ; 
uppiýsinga sem Hagstofa íslands aflar á grundvelii 2, mgr. Setja ska! I 
öryggisstefnu, framkvæma áhættumat or sera aðrar ! 
örveeisráðstafanir tií samræmis við 11.-13. gr. laga rir. 77/2Q00, 
uta oersóttuvarnd ok meáferð öersónuúPölvsinEá, óe reéiur sem 

; settaf haf3 verið á þeim grundvelli.

Framkvæma útlekt á að vkmstan sé i samræmí 
við 11. og 12. gr. pvl.Æskilegt væri að ítarieg 
úttekt (4 mánrivikur) færi fram árlega, en að 
lágmarki styttri úttekt {3 vikur) annað hvert ár.

I °
8 20

2Q08
40/2008 LÖg um samræmda 

neyðarsvörun
ð. gr. Skrár yfir tiikynningar pg afritaf samskiptu.m tilkynnanda og j 

vaktstöðvar skv. 5. gr. skuiu varðveittar f a.m.k. sex mánuði frá því 
áð tilkynnlrig barst ogskai farið með efni þeirra seni trúnaðarmái. ; 
[Ráðþerralií setur nánarl reelur um varðveisíu uuölvslnaanna, í 
aðgemri að beim op, notkun í samræmi við ákvæði laga þessára or -1 
Iör um persónuvernd or meðferð persónuuoniýsine.a.

32/2008 Lög uíti aimannavarnír 34. gr.3. 
mgr.

fSááherrall) setur í refílugerð nánari ákvæði um starísemí j 
rannsókharnefndar um aimannavárnir, svo serh hverskuíl kaila á I 
rannsókn nefndarinnar, hafi hún ekki sjálf frumkvæði að rannsókn, ’í 
og um vinnsiu DersómnmDÍvsings hiá nefndirmi að svo mikiu ievti ;
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1 M Nr, íaga Heifci loga .agagrein. Texti iagaákvæðis Verkefní/aths. ' Sírtrtt,
'rtú ■

Þðrf,
iágm.

Þðrf,
rrseðai

sem hun fellur ekki unclir lög um persórtuvernd oe meðfero 
uersómiupolvsiní’O. 1)L. 162/2010,192, gr.

90/2008 Lögum ieikskóla 16. gr. 2, 
mgr.

Persónuupplýsingar, sem fyrir liggja urn hvert einstakt barn í 
ielkskóla qg nauðsyniegar eru fyrír veíférð óg aðtogun þess f 
grunnsköla, skulu fyígja barninu, enda sé krafist fulirar þagnarskyidu 
os málsmeðferðar f samræmi við gildandí iög um persórtuvernd og 
meðferð oersónutioplýsinga, Foreldrum skal gerð Rreírt fvrir þessari 
uppiýsingamiðlun. F/ieðforð uppiýsínga skai vera á hendi 
feikskóiastjórá eða annarra sérfræðinga á vogum sveitarféiagsins 
samkvæmt nánari ákvörðun þess.

91/2008 LÖg um grurinskóia 18. gr. 2. 
mgr.

Foreldrum er skylt að velta grunnskóla upplýsingar um barn sitt sem 
nauðsynlegar eru fyrtr skóiastorfið og veiferð barnsins, Um: 
persónuuppiýsírtgar sem þartrirg eraflað eðo fylgt hafs barn/ tir 
ieíkskóia er krafíst fuíirar baRnarskyldu og málsmeðferðar 1 samræmi 
við siSdand! iðs um persónuvernd og meðfsrð persónutfpplvsinga. 
Foreidrum skai gerð grein fyrir þessum upplýsingum. Meðferð 
uppiýsingá skaf vera á bendi skólastjóra éða annarra sérfræðinga á 
vegpm sveitarfélagsins samkvæmt nánari ákvörðun þess. Rððherra 
setur reglugerði) um meðferð, eyðingu og miðiun upplýsinga óg um 
rétt foreldra til aðgangs að upptýslngum um börn sín, [Urrt rétt 
foreldris sem ekki fer með forsjá barns til uppíýsingo um bsrn sitt 
samkvæmt þessum lögum fer samkvæmt fyrirmaelum 52, gr, 
barnaiaga, rtr, 75/2003,j2)

' 27.gr. 2. 
mgr.

Óheimiit er að veiia upplýsingar um vitr.isburði eínstokra nemenda 
Öðrum en þeim sjáifum og foreídrum þe'trra. Þó er heimilt að yeita 
þessar upplýsingar vegna ffutnings nemenda miiii skóla og innrítunar 
f frembaidsskóia, enda sé kráfist fuilfar þagnarskyldu og 
málsmeðferðar t samræml við aiidsndiJöR um Dersónuvernd og 
meðferð pe rsó n uup pivs í ni?a,

112/2008 Lög um sjókratryggirígar 50. gr. Við meðferð persónuupplýsinga sem Sfíað ersamkvæmt lögum 
þessum skalbess Kætt að uppfVðltséu skílvrði lasa ttm 
persónuvemd og meðferð persónuupplvsmKa oe iafnframt eætt 
ákvæða laga um réttlndí síuklínga eftir þvf sem við á.

Staðfesta tilvikabundið að maðférð 
persónuuppiýsinga samrýtnist ákvæðum þar 

i um. Æskítögt værl að framkvæmd væri stutt 
skoðtm (2 manrivfkurj annað hvert ár en að 
lágmarki á fimm ára fresti.

0 2 5

242/2008 Lögum rannsókn á 
aðdraganda og orsokum 
fatls fsíensku bankanna 
2008 og tengdra atburða

i 18, grv 8. 
mgr.

Ákvæði laka um persónuvernd oe meðferð persónuupptýsinga 
gilda að ððru levti um /taKnaerynna um bankahrunið, b.m.t. éftirlít 
og úrræðt Persónuverndar.
Ábyrgðarmaður rannsóknar, sem öskar eftir að gera fræðilega 
rannsókn 4 gágrtagrunnum um bankahrunlð, skal greiða fyrír atlan 
kostnað sérrt hiýst áf framkvæmd rannsóknarinnar og eftiriiti með 
þvl að regitim og skilmáium sé Fylgt Þurfi Þjéðskjalasafn að kaíla til 
sérfræðing við framkvæmd eða eftirlit með rannsókninni skai 
ábyrgðarmaður rannsóknar jafnframt greiða þannkostnað

EftidítPersónuverndarvegrta aðgangs að 
gðgnum hjá Þjóðskjalasafní. Hefurekki reynt á,

0 0 0
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’ Ár Nr. laga Helti laga agagrein Texti lagaákvæðls Verkefnl/aths.
i-: 'i ■ Ím :r

samkvæmt reilmingi. bar á meðal kostnað sem til fellur vegna 
eftirlits Persónuverndar. i

160/2008 Lög um þjónustu- og 
þekkingarmiðstöð fyrir 
bllnda, sjónskerta og 
daufbllnda einstaklinga

Stofnunin skal halda skrá yfir alla sem eru blindir, sjónskertir og 
daufblindlr hér á landi í þeim tilgangi að bæta þjónustu við þá, 
tryggja gæði þjónustunnar og hafa með henni eftirlit og til 
tölfræðiúrvinnslu og vlsindarannsókna til samræmis við skilgreint 
hlutverk, sbr. 1, gr. Um skráningu og meðferð upplýsinga fer 
samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 
nr. 77/2000.
Ráðherra skal í reglugerð, að fenginni umsögn Persónuverndar, 
kveða nánar á um hvaða persónuuDplýsingar megi færa í skrána oe 
hvernig þær skuli nýttar.

Kanna hvort meðferð persónuupplýsinga sé 1 
samræmi við lög.Æskilegt væri að framkvæmd 
væri skemmri skoðun (1 mannvika) eða bréfleg
skoðun {1 mannvlka) á fimm ára fresti.1

1

>
]
|

0 1 1

2009
55/2009 Lög um sjúkraskrár 18.gr. 2. 

mgr.
Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um samtengingu 
rafrænna sjúkraskrárkerfa og um aðgangsheimildir 
hellbrigðtsstarfsmanna við slíka samtengingu. Um öryggi 
persönuupplvsinga vlð samteneinRU rafrænna siúkraskrárkerfa fer 
samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga og reglum Persónuverndar um öryggi 
persónuupplýsinga. ____

20. gr. Heilbrigðisstofnunum og starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna, 
tveimur eða fleirum, er heimilt með leyfi ráðherra að færa og 
varðveita sjúkraskrár sjúklinga, sem koma til meðferðar hjá þeim, í 
sameiginlegu rafrænu sjúkraskrárkerfi.
Leyfi ráðherra skv. 1. mgr. skal aðeins veitt ef sýnt er fram á að 
sameiginlegt sjúkraskrárkerfi sé til þess fallið að tryggja betur öryggl 
sjúklinga við meðferð. Ráðherra getur bundið leyfl skv. 1. mgr. þeim 
skllyrðum sem hann telur nauðsynleg til að tryggja vandaða færslu 
sjúkraskráa, örugga varðveislu þeirra og vernd 
sjúkraskrárupplýsinga. Leyfisveltlng ráðherra skal jafnframt bundin 
eftirfarandi skilyrðum:

1. Að skilyrði reglugerðar skv. 24. gr. um færslu rafrænna 
sjúkraskráa og rafræn sjúkraskrárkerfi séu uppfyllt.

2. Að fyrir liggi staðfesting Persónuverndar um að öryggi 
persónuupplýsinga ( hinu samelginlega rafræna siúkraskrárkerfi sé 
tryggt f samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga og reglur Persónuverndar um öryggi 
persónuupplýslnga.____________________________________________

Framkyæma rannsókn á þvl hvort öryggi 
persóriuupplýsinga I hinu sameiginlega rafræna 
sjúkraskrárkerfi sé tryggt I samræml við lög um 
persórjuvernd og velta umbeðna staðfestingu 
að því'sannreyndu.

15 20

22. gr., 3. 
og 4. mgr.

Persónuvernd hefur eftirlit með öryggl og vlnnslu 
persónuupplýslnga f siúkraskrám í samræmi við ákvæði laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
Leiði eftirlit í Ijós að verulegar líkur séu á að brotið hafi verið gegn 
persónuverndarhagsmunum sjúklings skal brot kært til lögreglu. Fer

Framkvæma árlega eftirlit (3 mannvikur) hjá 
sex, minnst þremur skrárhöldurum.

35 80
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Ár ' NrJaga .. . Heiti laga ■’!agagrsin ■ Textilagaákvæðis .-■■. ■ '. .;■■ ■' '■.■ Verkefni/aths. '■. '. ! Sinnt,
nú

Þörf,
iágffl.

■: Þörf, 
rpeðal

J
þá um málið hjá lögregiu samkvæmt lögtirn um meðferð sakamóla. 
Kasra tif íögreglu stöðvar ekki athugun og beitingu 
stjórnsýsluviðurlaga samkvæmt lögum urn landlækni o’g íögúm um 
persónuvernd og meðferð perstínuuppiýsinga eða beitingu úrræða 

. samkvæmt lögum um réttindi óg skyldur opiriberra starfsrrianna.
.

24.grv 1. 
mgr.

(...jReglugerð ráðherra skal taka rnið af retti sjúklinga S3rnkvæmt 
ákvæðum ísga þessara vlð færslu sjúkraskráa og til áð takmarka 
aðfíang að siúkraskrá sinni, Urn örvfigi pérsónuúpolýsinga í rafrænu 
siúkraskrárkeffi fér sámkvæmt lögunr um persónuvernd og meðferð 

: persónuupölýSirigs og reglum Perstínuverndar um örvm'i 
persóriúýpþiýsiriga. ■- ■ ..j

2010

26/2010 Lög Urri viðufkenrilíigu á 
fagíegri menntun og hæfr 
til starfa hér á iantíi

7.gr.,2. 
og 4, mgr.

Stjórnvalri serri hefur rneð höndum v'tðurkenningu starfsréttinda 
sem fellur undir tilskipunina hefur heimild ti! vinnslu 
persónuupplýsinga og annarra uppiýsinga sem nauösyntegar teljast 
vegria framkvæmdar tiiskipunarinnar. Er stjórnvaldi I belm riigangi 
helmtit að haida sérstaka skrá úm uppfýsinkarriár óg miðla belm tii 
annarra lögbærra vfirvaida í aöildarrlkium Cvróoska 
efnahagssvæöisins, énda farl slík mlðíuri uppiýsinga um evrópskt 
upplýsingékerfi le. Jnternat Markot Information Svstemi oe gætt sé 
ákvæða 29; er. laea nr. 7.7/2000, um persónuvernd o,» meöferð 
persónuupplýsinp.a. Með sama hætti er stiórnvaldí heimilt að taka 
viö uppiýsingum úr sifku kerfi og varðveita þær í sérstakri skrá. 
Miðlun upplýsinga með öðrurn hætt! or óhelmil.
Um vínnslu uDplýsinga, sbr. 2, mgr., skai að öðru levtf eæta ákvajða 
lága nr. 77/2000, bsr á meðal um að veltá beirp einstaldÍnRum sem 
uppiýsingar éru skráðar um fræðslú urn meðferð upplýsinKanna, sbr. 
18. gr. belrra iaga. riað stiórnvald sem viöurkennlr.eða veitir 
hlutaðeigáritíi starfsréttíhdi telst ábyrgöoraðili 1 skilningi beirra laga.

9. gr., 5, 
mgr.

[Ráðhérrajl} er enn fremur heimilt að setja í regtugerð nlriari 
fyrirmæli um vinnslu og miðlun uppiýsinga sem nauðsyniegar eru við 
framkvæmd tilsklpunarinnar. enda sé bargættfvrirmæia laga nr, 
77/2000, um perstínuvemd op meðferð persónuupnlvsinga.

77/2010 Lög um sameiningú 
Þjóðskrár og 
Fasteignaskrár ísiands

2.gr. rijóðskrá ísiands érábyrgðáraðiíi að aímannaskráningu ogskaffyjgjá 
tðsum um oersónuverntí ok meðferð öérsonituöolýsinga, bar á 
meðal um ðryggi gagna, fræðsiu og tiikvnriingarskyldu. Halda skaf 
gagnagrunnum er lúta að almannaskráningu aðsklldum frá öðrum 
skrám ábyrgðaraðíla, Pó eru héímltar sarrikeyrsiur ts! uppfærsina á 
heimilísföngum. Aðrá vinnslu skai tilkynna tii Persónuverndar,

Siaðfesta tilvíkabundlð að meðferð 
pérsónuupplýsinga samrýmlst ákvæðum þar 
um. Æskiiegt væri að fmmkvæmd væri úttekt 
(4 mannvikur} annað hvert ár en að lágmarki á 
fimrn ára fresti.

0 4 10

100/2010 lög um umboösmann 
skuldara

2. gr. 3, 
mgr.

Umboðsmaður skuldara stjórnar starfsemi og rekstri stofnunarinnar 
og ræður aðra starfsmerin. Umbpðsmánni skuldará ér heimilt að 
gera þjónustusarnnlng við utanaðkomandi aðita um vinrislu mála 
fyrir stofnunina. Ef um vinnslu persóriuupptýsiriga er að ræSa skal

Staðfesta tilvikabundið að meðférð 
persónuuppíýsinga samrýmfst ákvæðum þar 
urri. Æskifegt væri að framkværiid væri úttekt 
(4 mannvikur) anriað hvert lr  en að tágmarki á

0 4 10
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Ár Nr, laga Heitl laga agagreln Textl lagaákvæðls Verkefni/aths, Sinnt,
nú

Þörf, Þörf, 
lágm. meðal

vinnslan fullnæeia skilvrðum 8. og eftir atvlkum 9. gr. laga nr. 
77/2000, um persónuvernd og meöferð persónuupolvslnfia. Einnie 
skulu umboðsmaður skuldara og vinnsluaðili gera með sér 
vinnslusamnlng 1 samræmi við 13. gr. sömu laga,

fimm ára fresti.

3. gr., 2. 
mgr.

Upplýsingasöfnun umboðsmanns skuldara er háð því skilyrði að hún 
sé nauðsynleg og 1 samræmi við samþykki skuldara fyrir vinnslunni 
or fylgt sé ákvæðum 21. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd or 
meðferð persónuupplýsinga, um fræðsluskvldu ábvrRðaraðila, í 
þe?su tilfelli umboðsmanns skuldara, þegar upplýsinga er aflað frá 
öðrum en hinum skráða, þ.e. skuldara.

101/2010 Lög um greiðsluaölögun 
einstaklinga

5. gr. 2. 
mgr.

Urjiboðsmaður skuldara skal auk þess afla frekari upplýslnga sem 
hann telur geta skipt máli varðandi skuldir, eignir, tekjur og 
framferði skuldara, áður en hann tekur ákvörðun um hvort veita 
skiíli heimild til að leita greiðsluaðlögunar. Komi tll þess skal velta 
skuldara fræðslu í samræmi við ákvæði 21. gr. laga nr. 77/2000, um 
pe/sónuvemd or meðferð persónuupplýsinga, um fræðsluskyldu 
ábyrgðaraðila þegar upplýslnga er aflað frá öðrum en hinum skráða. 
Ef þörf krefur er umboðsmanni skuldara heimilt að kalla skuldara 
eða aðra sem málið varðar á sinn fund til að afla upplýsinganna.

2011
68/2011 Lög um

rannsóknarnefndir
14. gr. Ákvæði upplýsingalaga og ákvæði 18.-21. gr. laga nr. 77/2000, um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, gilda ekkl á meðan 
rannsóknarnefnd er að störfum. Sama Rildir um ákvæðl 
stjórnsýslulaga, nema sérstaklega sé til þeirra vlsað I þessum lögum. 
Ekki er unnt að bera fram kvörtun um störf nefndarinnar við 
umboðsmann Alþingis.

88/2011 Lög um réttindagæslu 
fyrir fatlað fólk

12. gr., 3. 
mgr.

Fjarvöktunskal iafnframt uppfvlla skilvrði laga um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga.jl)

14. gr., 2. 
mgr.

Hlutverk sérfræðiteymisins er eftirfarandi:
1. Að veita þjónustuaðllum og forstöðumönnum ráðgjöf, meðal 

annars um hvað teljist til nauöungar og aðferðlr tll að komast hjá 
beitingu nauðungar.

2. Að veita umsögn um beiðnir um undanþágur frá banni við 
beitingu nauðungar og um undanþágur frá banni við fjarvöktun.

3j Að taka vlð tilkynnlngum um beitingu nauðungar samkvæmt 
ákyæðum 13. gr. og skýrslum um beitingu nauðungar og fjarvöktun 
á gijundvelli undanþágu og halda skrá um beltingu nauðungar. Um 
meðferð og varðveislu skrárinnar ag eagna sem fengin eru með 
fiarvöktunfereftirlögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýslnga. Ef lióst er af atvikaskráningu varðandi tilteklnn 
ein t̂akling að aðgerðir þær sem fengin hefur verið undanþága fyrir 
séii ekkl til þess fallnar að ná markmiðl því sem stefnt var að getur 
teymlð lagt til við undanþágunefnd að undanþágan verði felld úr

Staðfesta tilvikabundið að farið sé með gögn, 
sem aflað er með fjarvöktun, í samræmi vlð 
pvl. Hefur ekki reynt á. Æskllegt værl að kanna 
umræddar tilkynningar með tilvikabundnum 
úrtökum og framkvæma stutta skoðun (2 
manndagar) á hverrl þeirra. Skoðaðar yrðu 4 
tilkynningar árlega.

0 8 8

s. 29 af 43 útg. 1.0
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; Ár QBIBBIBSHíBHl .agagrein .. Textllagaákvæðis \ Verfcefnf/atfis. . - . - . : Sinnt, 

ttá
hörf,
iágm.

Porf,
maöai

giidi.
Kostnaður vegní teymisins greiðist úr rfkissjóði, ítSðíierra setur 
riánari regiúr um skipan og starfshætti sérfræðiteymisins með 
reg!ugerð,l}]2) •í • . - . .. • -

' 120/2011 ■ l.ög um greiðsluþjónustu | 73. gr.

:

Vinnsia og meðferð persónuuppíýsinga erhelmii afhálfu 
grelðsíukerfá ög gre.íðsluþjónustuveítenda þegar það er nauðsyniegt 
ti! að koma í vee fvrir. rannsaka og Rreina Rreiðsiusvik. Um meðferð 
nersóruuiDölvsiriRa fer samkvæmt löaum um cersónuvernd og 
meðferð nersónuunniýsinea.

1 Frámkvæmá árlega skernmra eftiriit (2 
i mannvlkur) hjá ssx, mínnst þremur 
1 skrárhöldurum.

is

0 30 ' 6G

2Ö32
60/2012 LÖg uiii atvinnlitengda 

stárfsendurhæfingu og 
starfseml
starfsend u r.hæfinga rsjóða

12.gr, 4. 
mgr.

Að öðru ievti gilda lög um persónuvernd og meðferð 
persönuuppíýsinga.

140/2012 Upptýsingalog 11. gr., 1. 
mgr.

Heimilt er að veita aðgang að gögnum í rikari mæli en skylt er 
samkvæmt lögum þessum enda standj áðrarfágareglurþvf ékki í 
vegi, þar á meðai ákvæði !a«a um þannarskvldu or aersónuvernd.

30. gr„ 1. 
mgr,,l. tl.

Heirnilt er að eridurnota opinberar upplýsirigar sem eru alrnenningi 
aðgengJiegar lögum $3ftikvæmi, enéa séu eftlrfardndi skilyrði ávafit 
upþfyiit:

1. Endurnot uppiýsinganna mega ekkí brióta í báea við fÖR. b.m.í. 
ákvæði almennra hegningarlaga, höfundalaga ö r  laga urn 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsmas, eðá réttíndi hriðia 
manns.

33.gr., 2, 
mgr.

F.f gögn stjómvalds hafa að geyma viðkvæmar persómiuppiýsingar, 
eins og þær eru skilgreindar í íögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga, eða ef miðlun felur ísérsérstaka hættu á að 
farið verðl f hága við réttindi og frelsi skráðra sðila, skat stjórnváfd 
afia sambvkkis Persónuvnrndar áður en það miðlar uppJýsíiisum, 
Persónuvernd setur nánari regiur um levfisskviduna og getur 
ákveðið að skvfda tll að áfla ievfls fallí brútt beear settar bafa verið 
almennar reefur oe örveefsstaðiar sém fvleia skuii vlð sfíka miðlun.

Véita ieyfi fyrir afhendíngu stjórnvatda á 
1 úppiýsingum. jsjá 3. mgr. 9. gr. pvl.)

Samtökir fytir sea lög;

manndagar 727 1622 2489
mannmánuðir 36,35 83,10 124,45
stöðugildí iögfr./tælínim. 3,23 7,21 31,06

fl. 30a f4S utg. 1,0



Reglugct'ðarákvæði

Ár Nr. reglug. Heltl reglugerðar Greinarnr. Textl reglugerðarákvæðis Verkefnl/aths. Slnnt,
nú

Þörf, Þörf, 
lágm. meðal

2000
32/2000 um gagnagrunn á 

heilbrlgðissviði
Ýmls ákvæði. 0 0 0

2001
112/2001 um Schengen- 

upplýsingakerfið á 
íslandi

3. gr., 3. mgr. Rlkislögreglustióri skal árlega taka saman skýrslu um innra eftirlit 
með UDDlvsingakerfinu og skila til Persónuverndareigi síðaren 1. 
apríl.

Rýna og bregðast vlð skýrslu frá RLS. 0 2 2

4. gr., 4. mgr. Rikislögreglustióri skal senda Persónuvernd áætlun skv. 1, mgr. og 
tilkvnna stofnuninni um endurskoðun hennarskv. 2. mgr.

Rýna og svara RLS vegna áætlana. 0 1 1

8. gr., 2. mgr. Ef óviðkomandi hefurfengið aðgang að upplýsingakerfinu eða 
grunur leikur á slíku skal ríkislögreglustióri gera Persónuvernd 
viðvart.

Rýna tilkynningar Persónuvemdar og bregðast 
við þeini. (ATH. Ekki hérveittar upplýslngar 
um hvort gripið hafi verlð til þessa ákvæðis 
eða I hve miklum mæll).

133/2001 um rannsókn sjóslysa 10. gr. Skráning sjóslysa. Rannsóknarnefnd sjóslysa skal annast skráningu 
allra sjóslysa. Nefndinni er helmilt að leita samráðs og samvlnnu 
við slvsaskrá íslands um skráningu sióslvsa. Skráning sióslvsa skal 
fara fram í samræmi við lög um Dersónuvernd oe meðferð 
persónuupplýsinga nr. 77/2000.

Staðfesta að skráning sjóslysa sé 1 samræml 
vlð persónuverndarlög. Æskilegt væri að 
framkvæmd væri stutt úttekt (2 mannvikur) 
annað hvert ár en að lágmarki bréfleg skoðun 
(1 mannvika) á flmm ára fresti.

O 1 5

246/2001 um söfnun og miðlun 
upplýslnga um 
fjárhagsmálefnl og 
lánstraust

2. gr. Skyldur fjárhagsupplýsingastofa. Söfnun og skráning upplýsinga 
sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila, f 
þvl skyni að miðla þeim til annarra, er óheimil án starfslevfis sem 
Pcrsónuvemd veitlr, Þeim einum má velta sllkt starfsleyfi sem að 
mati Persónuverndar er líklegur til að geta fullnægt skyldum 
ábyrgðaraðila samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýslnga, þ. á m. samkvæmt reglum sem Persónuvernd 
hefur sett um trúnað, áreiðanleika, öryggl og innra eftirlit við 
vinnslu persónuupplýsinga. Er handhafi slíks leyfis í reglum þessum 
nefndur fjárhagsupplýsingastofa. Persónuvernd getur bundið sllkt 
starfsleyfi þeim skilmálum sem hún telur vera nauðsynlega hverju 
sinni. Skal hún þá m.a. taka mið af þeim atriðum er greinlr (35. gr, 
laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Ef 
sérstaklega stendur á að mati Persónuverndar, getur stofnunin 
viklð frá ákvæðum reglugerðarlnnar við veltingu starfsleyfis.

Útgáfa, endurskoðun, niðurfelllng og 
endurútgáfa starfsleyfa.

10 10 15

322/2001 um meðferð 
persónuupplýslnga hjá 
lögreglu

3. gr. RíkislöereKlustiórl skal tilkvnna Persónuvemd um bær skrár sem 
hann heldur og um þær skrár sem hann hefur helmllað 
lögreglustjórum að halda skv. 2. mgr. 2, gr. í tllkynningu skal 
tilgreina eftirfarandl atrlði: 1. eðll skrár 2. tilgang skrár 3, hvaða 
upplýsingar er að fínna 1 skrá 4. hverjir hafi aðgang að skrá eða 
einstökum hlutum hennarS, til hverra upplýsingum úrskrá er

Fara yfir tllkynningar frá RLS um skrár sem 
hann heldur. Velta állt að beiðnl RLS.
Ákvörðun um birtingu tilkynningu opinberlega. 
Er ekkl sinnt. Æskilegt að varlð verði einni 
mannvlnnuviku árlega til verkefnlsins.

0 0 5

s. 31 af 43 útg. 1.0
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Sinrtt,
■nó

Pörf,
fágm.

Pörf,
. meðol

miðfað. Auk þeirra atriöa sem greinir E 2. mgr. skal í tiikynníngu 
vegna skrár skv. 2. mgr. 2. gr. tiígreina hver annist og beri ábyrgð á 
virmslu skrór. Nú verður breyting á skrá eða nýtingu hennar ogska! 
þá ríkisiögregSustjórj tilkynna Porsónuvernd um þ.ær breytingar. 
Áðuren tekJn erí notkun ný aðferð víð rafræna vínnsfu 
oersónuaoölýsínfía skal löKregla leita álits Persónuverndar á bví 
hvortsú vinnsla sé í samrærni við iög og reglur uni persónuvernd 
og friðhelgi einkalífs og eftir atvikum hvóft grípa þurfi tii sárstakra 
ráðstafana tif aö tryggja lögmæt; vinnsiunnar. [£f ætla má að 
opinber blrting á tifkynningu um skrá til Persónuverndar stefni í 
hættu þeim löggæsiuhagsmunum sem skránni ef ætlað að þjóna, 
getur Persönuvernd. f kiölfar kröfu béss efnis írá 
ríkisíÖKrégfustÍóra, áitveðið að tifkvnninEÍn sktifl dcki blrt 
ooWberíega.12 2} Reglugerð nr. 925/2004,2. gr.

j

■

4, gr.

■

fífkislögregfustjóri og lögreglustjón i hverju umdæm; bera ábyrgð á 
öryggi við vinnslu persónuupplýsinga og að meðferð þeirra 
samrýtnist reglum ðg stöðlum sem Persónuvernd setur um hvernia 
tryggja skuli öryggi upplýsinga. Tíl að fullnægja þessu skal réglulega 
framkvæma Öryggfsmat og gerðar kerfisbundnar 
pryggisráðstafanir. RíkÍsíögregfUstjÓri ög lögregíustjórar skulu 
viðhafa og skípu leggja viðvarándi ínnra eftiriit með vinnslu 
persónuupplýsinga. Eftirlitíð skai míða að því að tryggjá 
áretðanléika upplýsínga og að koma í veg fyrir aðgang, breytfngu 
eða miðlun UDölvsÍnea án heimifdar. Tiikvnna slcál Persénuvernd 
reglulega um þær ráðstafanir sem gripið er til samkvæmt þessari 
grein.

Para yfir tiikynningar frá RLS um ráðstafanir 
sem grípíð er til á gruhdveifi eftirlits. £r ekki 
sinnt. Æskfiegt áð varlð yerði tyeimur 
manndögum árfega til verkefnisms.

0 0 2

j

6. gr. 2. mgr, Persónuupplýsingum verður aðeins miðiað tii annarra stjórnvaída 
en getur í 1. mgr. eða tlf einksaðilá f eftirfarándl tilvikum,- 2.
[vegna umsokna um störf á sviði iöggæslu, toifgæstu eöa 
landhelglsgæslu, énda sé vtðkomandf Starf þess eðlis að það Varði 
þjóðaröryggf eða iandvarnir, auk þess sem hínn skráði nafi veitt 
upplýst sarnþykki sitt og fengið í hendur afrít af binum rniðluðu 
upolvsingum eðalá 2. samkvaamt iaeaheimlld eðaB. samkvæmt 
helmifd Persónuverndar eða 4, ef miðlun uoolvsirtEa er 
nauðsynieg tij að kqma í veg fyrir alvariega og aðsteðjandi hættu 
[eða S, ef yíðkomandi er tryggingafélag sem hefur með höndum 
uppgjör vegna tjóhs og uppiýsingarnar eru málefnalegar og 

j  nauðsynlegartliað Ijúka uppgjörliiu.]4. [6, Rfkislögreglustjóra er 
heimilt að miðla Uppiýsingum tli tryggingaféfags um punktastöðu 

■ vátryggingatBka ór ökuferílsskré, enda flggl fyrir upplýst samþykki 
vátryggíngataka.jg 3} Reglugerð nr, 362/2Ö08,1. gr. 4) Regiugerð 
hr. 362/2008,1. gr. 5} Reglugerð nr. 1137/2002,1. gr.

Véits íðgreglu heimifd tií.að míðfa 
persónuuppiýsinga tii annarra stjórnvalda. Er 
ekki fyigt éftir. Æskilegt að varið verði þremur 
manndögum árlega tíl verkefnisins.

0

j

p ; 3

’ 1 
!

13. gr. Aðgnngur lögregiumanna að persónuupplýsingum ska! ekki vera Taka við fiikynntrtgum ifrá RLS um ráðstafanir 0 o 3
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Á f ; ';;Nr. régíyg.''- ■: Heiti reglugerðar Greihsrni', ' Texti rðgiugeröarákvæðís ;V;>' ' ■ .  . " ý-; .2- Verkefnl/aths. / Sjmnt, ■
nó

Þörf/
lágmV

Þörf, . 
meðal

rýmri en nauðsynlegt er með hliðsjón af þelm vorkefr.um sern þetr : 
hafa rneð höndum. Nó eru skráðar persónuupplýs!ngar ekkijengur \ 
natiðsynlegar í þágu lögreglustarfa vegna aldurs upplýstnga eða af , 
öðrum ástæðum og skat þeim þá eytt Ef óheímilt er að eyða i 
ttpplýsingum skal ríklslögreglustjórí grlpa til sérstakra ráðstafana ttl ’ 
að takmarka angang að slfkum uppíýsingum og getur hann eftir j 
atvíkum bannað notkun belrra. Rfkisíögreglustióri skal tíikvnna ! 
Persónuvernd um ákvarðamrsem teknar hafaverlð samkvæmt : 
þéssari grein. ;

tíl að takmarka aðgang að upplýsingum. Er 
ekki fylgt eftir, Æskílegt að varið verði þremur j 
manndögum árlega til verkefnlsins. j

1

2003
397/2003 um íeigubtfreiðar li!g r. Qagnagrunnttr. Vegagerðirt sér um starfsræksiu gagnagrunns sem > 

m.a. geymir uppiýsingar um atvinnuleyfi og heimlldir tii undanþágu J 
frá akstri elgin bífreiðar. í hann skulu skráðar nauðsynlegar í 
upplýsíngar sem liggja verða tíl grundvailar við útgáfu atvinnuleyfis : 
ög réttínda forfallabílstjóra og veitingu undanþágna. Þessar ; 
uppiýslngar efu m.a, nafn, kennitaia, heimilisfatig, bífrelðastöð óg ! 
kallnúmer lelgubifreiðastjóra; tegund atvinnuleyfis og fivöit það sé ; 
virkt eða ekki. Vegagerðín veitir þeim bifreiðastjóraféiögum eða < 
bifreiðastöðvum sern hún metur hæfar neirnild til að gefa út j 
undanþágur. BifreiðastjórafélÖg í>g bifreiðastöðvarskulu eirsgöngu \ 
hafa aðgang að þeiin upplýsingum seni eru nauösynlegor vegna \ 
útprentunar imdanþágna. Vegagerðin gérír kröfur um tiítekinn 
búnað seni þárf ti! að géta tengst gagnagrunninum og gefið út 
undánþágur, Allar bifreiðastððvár geta fengið hetmtld ! 
Vegagerðarinnar til lágmarksaðgangs að gagnagrurmi til að geta ! 
sannreynt réttindi atvlnny!eyfishafa úg fórfallabíístjóra, Vegagerðín i 
setur reglur um aðgaiig a.ð gagnagrunnínum og afgréiðslutíma í 
undanþágna. Vtð skráriingu gagna I gagnagrunninn og meðferð : 
beirra skal gætt ákvæða laea nr. 77/2000, um bérsóntivernd oe 
meðferð persónuupplýsínga.

Staðfesting á að við meðferð upptýsinga í 
gagnagrunni um ieigubifreiðastjóra sé fylgt 
ákvæðum pvl. Æskilegt vært að framkvæmd 
væri stutt úttokt (2 mannvíkur) annað hvert ár 
éh að tágmarki bréftegsboðun (1 rnannvlka) á 
fimm ára frestí.

0 1 s

627/2003 um hámörkgeíslunar 
starfsmanna og 
almennintgs vegna 
starfsemi þar sem 
nötúð er jónandi 
geislun

22, gr. Seíslavarnir rfkisins halda skrá yfir niðurstöðúí' eihstaklingsbundins ; 
eftirlits með geisiun, sbr. 3, tl, 1, mgr. 5. gr. |agá nr, 44/2002. Um 
skrána fer samkvæmt lögum um persónuvernd.

Hafa eftir atvikum eftiríit með skrá 
Geisiavarna. Æskiiegt væri að framkvæmd 
væri stutt úttekt {2 mannvikur) annað hvert ár 
en að lágmarki bréfleg skoðun (1 mannvika) á 
fimm ára fresti.

ö 1 5

2004
56/2004 um málsmeðferð fyrtr SS.gr, Varðveisia gagna. Förmaður barnaverndarnefiidar b.er áhyrgð á þvf Staðfesta tlivikabuhdið að meðferð 0 9 24

barnaverndarnefnd ðó öií gogn bárnaverndarmála sem unnin hafa verið og unnin eru 1 þersónuupþíýstnga samrýmist ákvæðum þar
umdæmlnu séu várðyeitt á starfsstöð nefndar með tryggilegum um, Æskiíagt væri að framkvæmd værí úttekt
hætti os að meðferð belrra sanlrýmist regium og stöðlum sem (3 mannvíkur) hjá hverjum af þremúr stærstu
Persánuvernd setur um hvernig tryggjá skuli örypgi upþlýsinga. nefndunum annað hvert ár en að lágmarkí á
Gögn sem innihalda persónuupplýslnEar skal bhdántekníngarláust fimm ára frestí.
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Ár Nr. regiug. Heifi regtugerðar . . Greliiarnr. .. Tsxti regiugeróarákvæðls .- - . Verkefni/aths, - Slnnt,
riú

þörf, 
iágm, ■

Þörf
nteðí I;

geyma í læstum og traustum hirslum.
443/2004 um.:klínfskar

lyfjarannsóknirá
mönnum

7.gr. Persónuvemd. Tiíkvnna skaí ajfar kímískar ívfiarannsóknír tíf 
Per5cmuverndar ácfúr en Öaar hefiast í samræmf yfð fög uns 
persónuvernd og meóferð persónuupplýsínga nr. 77/2000 með 
sfðarl breytingumóg rcgfur sem Persónuvernd setur á grundveiit 
þeírra iaga um íflftynnfngarskylda og leyfisskylria vfnrsslu 
persönuupplýsinga.

Fara yfir mótteknar íiíkynningar. Hfjóta 
takmarkáðá skoðun. Æskilegt að rými fengist 
tii að fara'betur yfir.

10 j ' 10

í

1L 3

1, gr. 4. rtigr, Um örvÉkitjersðnúuiJDliísÍnga ferskv. reeíum serii Persónuvemd 
setur, sbr. elnkum 9. tölui. 5. gr. og 2. mgr. 12, gr, laga um 
iífsýnasöfn.

Staðíesta tneð stutírl úitékt (2 mannvikur) 
annað bvert ár, minnsí fjóróa hvert ár, að 
öryggi sé í samræmi v!ð reglur 
Persónuverndar.

0 ! .3 : r

9,gr.4. mgr. Safnstjórn gatúr I undantekningartilvikum, að fenenu lcyfi 
Persónuvemdar ofívísindasiðánefndar. heimiíáð nötkun jffsvna f

Veita leyfi ti) notkunar í öðrum tilgangi en 
Upphaflegum. Beynir sjatdan ó.

0 : 1 T

öðrum tftearifíi eri ætlað var þegar bau voru tekiri, eiída mæfi 
brýnir hagsmunir með þvi og ávinningurínn vegí þyngra en 
hugsanlegt óhagræði fyrir itfsýnisgjafann eða aðra aðila.

■ [ !

10.gr,
fúrsagnarskrá)

Um ðrvsæi bessara uucíýsfrifía far skv. resíurn sam Persónuvornd 
setur, sbr. 9, tölul, 5. gr. iaga um lífsýnasöfn.

Staðfestá með stuttri úttekt {2 mannvikur) 
annað hvert ár, minnst fjórða hvert ár, að 
öryggi ursagriarskrár sé í samræmi við reglur 
Pcrsónuverndar (innifaiið ! úttekt skv. 4, mgr. 
7. gr.

0 I o- ¥ "

11. gr. Skýldúr safnstjórnar. Við veltíngu éðgangs.að lífsýnasafni 
þjónustusýria skaí safnstjóm gæta þess áð aðgangur tli 
visindarannsókriá skerði ekki möguieika til frekari greiriirigár 
stúkdóma f þáku llfsýrilsgtáfa. Áður en aðgangur aö Itfsýnasafni 
biónustusvna er veittur. skv. 9. sr. laga um iífsvriasöfn.skai ilggia 
fvririevfi Persónuverndar samkvaamt iöKum úm persÓnuvemd og

Veita leyfí tii aðgangs að iífsýnasafni 
þjönustusýna. Æskílegt aðrýmri tími fengsst tií 
að fara ítarlégar yftr löyflsumsóknir.

12 12 T

meðferð persónuupplýsinga og rannsóknaráætlun samþykkt af 
vEstndasiðariéfnd eða siðanefnd viðkomándi heilbrígðisstofriúnar, 
sbr. reglúgerð nr. 286/2008 um vtsirtdarannsóknir á heiibrigðfssviði. 
f lífsýnásöfnum þjónustusýna sem orðíð hafa til á 
heiibrigðísstofnunurri hins opinbera eða stofnunum sem kostaðar 

J eru af almannafé skai safnstjórrt gæta samræmis og jafnræðis við 
j véitíngu aðgángs vlsindamantia að lífsýnasafni. Aðgangurað 
j iffsýnasafni þjónustusýna tiivisindarannsókna ,skaj byggjast á 
■ fagíegum óg vfslndalegum forsendum að teknu íílfítl til hagsmuna 

Iffsýnisgjafa. Safnstjórn skai rökstyðja höfnun á beiðrti um aðgang. 
Safnstjórn er óheimiit að flytja lífsýni f annað lífsýnasafn riema að 
fengnu feyfi vlsindasíðanefndar og með þeim skilyrðum sém þær 
setja. Safnstjórn er heimilt að varðveita f iffsýnásafni sérSöfn iífsýna 
sem safnað hefur veríð vegna tiltekinna vlsíndarannsókna og fer 
um aðgang að þeim samkvæmt samrtlngi við ábyrgðarmenn 
rannsóknar áð fengnu ieyfi vísindastðanefndarog Persónuverndar

i j

1



Nr. reglug. Helti reglugerðar Verkefnl/aths,

og með þeim skilyrðum sem þær setja.
12. gr. Flutningur Iffsvna úr landi. Flutningur biónustusvna úr landi 'til 

vísindarannsókna er háður sambvkkl vfsindasiðanefndar ok 
Persónuverndar ok með belm skllyrðum sem bær setja.

Velta samþykki fyrir flutningl þjónustusýna úr 
landl. Æskilegt að rýmri tfmi fengist til að fara 
ítarlegar yfir leyfisumsóknir.

16 16 18

961/2004 um fullnustu refsinga 24, gr. Vinnsla persónuupplýsinga. Forstjóri fangelsismálastofnunar og 
forstöðumenn fangelsa bera ábyrgð a öryggi við vinnslu í 
persónuupplýsinga og að meðferð beirra samrvmist reelum ok 
stöölum sem Persónuvernd setur um hvernig trvKRÍa skuli örvGP.i 
upplýsinga. Jafnframt bera þeir ábyrgð á að varsla gagna sé með 
traustum hætti. Til að fullnæKÍa þessu skal reKlulega framkvæma 
örygKÍsmat or Rerðar kerfisbundnar örvfiRisráðstafanlr. !

Staðfesta með stuttri úttekt (2 mannvikur) 
annað hvert ár, en minnst fjórða hvert ár, að 
meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við 
reglur Persónuverndar.

0 3 5

2005 i
702/2005 um rannsóknarnefnd 

umferðarslysa
7. gr. Varsla málsgagna. Rannsóknarnefndin skal varðveita f öruggúm 

geymslum gögn sem þýðingu hafa við rannsókn máls. Meðferð og 
vinnsla nefndarinnar á persónuupplýsingum skal vera 1 samræmi 
við lög nr. 77/2000 um persónuvernd or meðferð 
persónuupplýsinga með sfðari breytlngum. Skal nefndin setja ŝér 
sérstakar reglur í því skynl. j

Staðfesta að skránlng umferðarslysa sé ( 
samræmi við persónuverndarlög. Æskilegt 
væri að framkvæmd væri stutt úttekt (2 
mannvikur) annað hvert ár en að lágmarki 
bréfleg skoðun (1 mannvika) á fimm ára fresti.

0 1 5

2005
80/2006 um rannsókn flugslysa 9. gr. Varsla málsgagna. Rannsóknarnefnd flugslysa skal varðveita 1 

öruggum geymslum gögn sem þýðingu hafa við rannsókn málk. 
Hljóðrltanir teknar á segulbönd skulu varðvelttar í öruggri, læstri og 
eldvarinni geymslu. Gögn þau úr flugritum sem nefndin hefur 
stuðst við skulu varðveitt á sama hátt ok hlióðritanir. Meðferð og 
vinnsla nefndarinnar á persónuupplýsinKum skal vera í samræmi 
við Iök nr. 77/2000 um persónuvernd or meðferð 
persónuupplýsinga með síðarl breytingum. Skal nefndln setja sér 
sérstakar reglur f þvf skyni.

Staðfesta að skráning flugslysa sé ísamræmi 
við persónuverndarlög. Æskilegt væri að 
framkvæmd væri stutt úttekt (2 mannvikur) 
annað hvert ár en að lágmarki bréfleg skoðun 
(1 mannvlka) á fimm ára fresti.

0 1 5

441/2006 um söfnun, meðferð, 
varðvelslu og 
dreifingu blóðs.

25. gr. Gagnavernd og þagnarskylda. Öll gögn, þ.m.t. erfðafræðllegar! 
upplýsingar, sem aflað erinnan ramma þessarar reglugerðar og 
þrlðji aðili hefur aðgang að, skulu aftengd persónuauðkennum 
þannig að ekki sé lengur unnt að sanngreina gjafann. í þessu skyni 
skal ábyrgðaraðlli: a) Tryggja öryggi persónuupplýslnga og tryggja 
að gögnum verði ekki f leyfisleysi bætt við skrár um blóðgjafa qða 
skrár um frávísun eða eytt úr þeim eða breytt og til að koma f veg 
fyrlr óleyfilega miðlun upplýsinga. b) Sjá til þess að fyrir hendi séu 
verklagsreglur til að greiða úr ósamræmi milli gagna. c) SJá til þess 
að ekki komi tll óleyfilegrarmiðlunarframangreindra upplýsinga en 
trvfiRÍa um leið að unnt sé að rekia feril blóðeininfia. Um meðférð 
oe vinnslu persónuupplvsinRa fer samkvæmt löfium um ! 
persónuvernd or meðferð persónuupplýslnga or löfium um 
réttindi sjúklinga.

Kanna hvort meðferð persónuupplýsinga sé f 
samræml við lög. Æskilegt værl að framkvæmd 
væri skemmri skoðun (1 mannvika) annað 
hvert ár en að lágmarki bréfleg skoðun (1 
mannvika) á fimm ára fresti.

0 1 3
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í
Ár ' Mr. roglug. Heltl regíiigerðar Greinarnr. Textl reglugeróarákvæðis .- Vorkefnl/aths, ; Á Sinnt,

nú
Pdrf, 
lágm. 1

Þörf, -. 
' msöai

2007 . ‘
148/2007 um solu heyrnartækja 4,gr. Söínun og sktl upplýsiriga. Rékstrarieyfishafi skál haída skrár um 

komur viðsklptavina sem fá neyrnarlækí og tengda þjónustu. Par 
skal konta fram kennitaio og kyn, sjúkdómsgreining iæknis ef viö ó, 
niðurstöður heyrnarmælinga, raðnúrner og tegund heyrnartækis 
ög uppíýslngar um aðra þjórntstu sem vjðskiptavinur fér. 
Framangreindum upptýsíngum ská! skilað ársfjórðungsíega tif 
fandlæknís í samræmi vfð iög um helibrfeðisbiánustu. Um söfnuo 
og meðfsrð upplýsinga skai fara samkvæmt lögum um 
persónuvernd op, rr.eðferð persónuuppfýsiftga.

!

i . ... ...
2008

285/2008 iim vísindarannsóknir 
á heilbrlgðíssviði

'8-.gr. Persónuverrid, Áðgangur að sjúkráskrám vegná vísindarannsöknar 
er óheirrtil) nemarannsóknin hafi áðurhlotið sambvkki 
Persónuverndar, sbr. 37, ar. lága nr. 77/2000 um persónuvernd ok 
méðferð persónuupplýsinga og somþykki vísindasiðanefndar eða 
siðanefndar skv. 4. gr; Um meðferð persónuupolýsinp,a við 
framkværnd vlsindarannsókna giida ákvæði lana nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferö persónuupptýsiriga.

Veita samþykki, } Seyfum Persónuvemciar, fyrir 
aðgangí að sjúkraskrám. {Sjá 3. mgr.9. gr.pvl.)

1 '

. 1t-

•

548/2008 um hiejibrigðisskrár '2,-gr. Markmið. Markmið reglugerðar þessarar er að kveða nánar á uin 
gerð og vínnslu héilbrigðisskráa og heilbrigðisskýrsina m.a. í þeim 
tligangí áð tryggja vernd persðnuupplýsinga. Við gerð 
heilbrigðisskráa og heilhrigðlsskvrslna ogvinhslu unPíýsinga úr 
þéifn samkvæmt reRÍugerö beisarí skal gsett ákvæða laga um 
persónuvernd og meöferð persónuuppiýSinga og íaga urh réttindí 
Sjúklinga.

23. gr. Ábýrgð og rekstúr heifbrigðisskráa. landlæknir ber ábyrgS á þeim 
skrám sem harm heldur eða skipuleggur sarnkvæmt reglugerð 
þessari. lándlasknir ákveður þann búnað sem notaSur er, aðferð 
við vfnrssiu og ráðstöfunupplý.sirjga. Hánn ber ábyrgð á að vinna 
við skrárftar ög aðgengi að béim sé! samræmi viðákvæði 
reglugérðar þessarar, iagá Um persónuvernd og maðferð

Fara yfír mótteknar tilkynninga r iandlæknis. 0 !
!

0

1

1

X.

i

persóftuúppiýsínga og iaga um réttindi siúklinga, Landlæknirskal 
upplýsa Persónuvérftd um öli atríði er varða rekstur skráá op veita j j

i

aðrar upplýslrigar sem nauðsyniegar eru tII að hún geíi sinftt 
íögboðnu hlutverki sfnu, Landiækntrgétur, með leyfiráðherra.falið 
heÍlbrigðisstQfnunu m, sjálfstæít starfandi 
heiibrigðíssfarfsmönnum, éða dðrum aðiíum, vinhslu og umsjón 
tiitekinná heiibrigðfsskráa sérft hann sklpuleggur. Gera skal 
skriftegan samníng um sifkar skrár, þar sem m.a. er kveðið á um 
hver sé umsjónarmaður skrárinnar af háifu vinrtsluaðila, 

i starfsreglur og ðryggiskröfur, innihald, úrvinnsiu, ráðstöfunárrétt, 
notkun og dreiftngu uppiýsínga, gíidistíma samnings svó og 
endurskoðunarákvæð!, Tiikvnna skal Persónuvernd um samninga

j

!

....  i
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Ár Nr. reglug, Heitl reglugeijðar • ' , Grelnarnr. TextJ reglugerðarákvæðls Verkefni/aths. Sinnt,
nú

pörf, Þörf, 
lágm. meðal

sem gerðlr eru samkvaamt ákvæðl þessu.
32. gr. Eftirlit. Landlæknir ber ábvrgð á því að viðhaft sé innra eftirlit og að 

örvRfiismat sé framkvæmt reglulega í samræmi við ákvæði laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplvsinga. Persónuvernd hefur 
eftirlit með vinnslu persónuupplvsinga ( skrám á hellbrigðlssviðl 
sbr. ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 
Um vinnslu persónuupplýsinga í skrám á hellbrigðissviði gilda 
ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýslnga.

Eftirlit með vinnslu persónuupplýsinga í skrám 
á heilbrigðissviði.

i

j

0 15 40

748/2008 um erfðaefnis 
lögreglu

skrá 10. gr. Eftirllt. Rfkislögreglustjóri annast innra eftirlit með skránni. Hann 
hefur m.a. eftirlit með þvf að upplýsingum sé eytt úr skránni ( 
samræmi við ákvæði 8. gr. Ríkislögreglustlórl skal árlega senda 
Persónuvernd upplýslngar um þær aðgerðir sem hann hefur 
viðhaft tll að trvRRla að meðferð persónuupplvsinga ( skránni sé í 
samræmi við ákvæði reglugerðar bessarar, laga um erfðaefnisskrá 
lögreglu og persómivernd og meðferð persónuupplýsinga.

Fara yfir upplýsingar frá RLS um að aðgerðir 
hans séu í sámræmi við pvl. o.fl.

1

1
i
!

0 2 5

1188/2008 um gæði ogöi 
meðhöndlun í 
og vefja úr mcl

yggi við
rumna
nnum

5. mgr.12.gr. Gert ráð fyrir að um meðferð og vinnslu persónuupplýsinga i 
tengslum við þessa meðhöndlun fari fram samkvæmt lögum nr. 
77/2000.

j

I
2009

435/2009 um fyrirkomuíc
framkvæmd
samræmdra
könnunarprófa
og 10. bekk
grunnskóla.

gog

Í4.,7.

9. gr. Upplýsingar frá Námsmatsstofnun. Námsmatsstofnun er heimilt að 
veita öðrum en skólastjóra og foreldrum upplýsingar um einkunnir 
nemenda vegna: flutnings nemenda milli grunnskóla, enda liggi 
fyrirsamþykki foreldra, athugana sem fræðsluyfirvöld standa fyrir 
enda sé krafist fullrar þagnarskyldu, fræðilegra rannsókna enda sé 
krafist fullrar þagnarskvldu. Vlð miðlun upplýsinga vegna athugana 
og rannsókna samkvæmt b- og c-llð skal gæta laga nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

1
i
j

|
598/2009 um útreikning, 

endurreikníng 
uppgjörtekjutc 
bóta og 
vistunarframla

og
mgdra

gs

3. gr. Upplýsingartil Tryggingastofnunar ríkisins skv. 52. gr. 
almannatryggingalaga. Umsækjanda og bótaþega er skylt að velta 
Tryggingastofnun allar nauðsynlegar upplýsingar til þess að hægt 
sé að taka ákvörðun um bótarétt, fjárhæð og greiðslu bóta og 
endurskoðun þeirra. Tryggingastofnun er heimilt, að fengnu 
skriflegu samþykki umsækjanda, að afla nauðsynlegra upplýsinga 
um tekjur umsækjanda og bótaþega hjá skattyfirvöldum, greiðslur 
til umsækjanda og bótaþega hjá Iffeyrissjóðum, hjá 
Atvlnnuleysistryggingasjóði, Vinnumálastofnun og hjá 
sambærilegum stofnunum erlendis þegar það á við með rafrænum 
hættl eða á annan hátt. Við meðferð persónuupplýslnga sem aflað 
er á þennan hátt skal þess gætt að uppfyllt séu skilvrði laga um 
persónuvernd or meðferð persónuupplýsinga. Telii umsækiandi 
eða bótaþegi upplýsingar frá þessum aðilum ekki réttar skal hann 
ieggja fram gögn þvl til staðfestingar. Umsækjanda og bótaþega er 
skylt að tilkynna Tryggingastofnun ríklsins um breytingar á tekjum

t

i
i

i
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Ár Nr. réglug.- Hsitl reglugerðar ■' -Sreinsmr, .. Texti reglugerðarákvæðis • Verkefni/aths. , Sinnt,
hó

ío f 
/ I. gm

Pörf,
meðai

; 5em verða á yfirstandandi tekjuári.
651/2009 um réttarstöðu 

hanötekinna marma, 
yfirheyrslar hjá 
tögregiu D.fí.

7, gr. Þegar rituð er ævifcrilsskýrsia, sbr. 2. rr.gr. 54, gr. íaga um meðferö : 
sakanlála, skal bess gætt að sýna tiliítseml ef spurt er um atriði er 
varða viðkvæmar oersónuupoiýsjnfíar samkvæmt ókvaéðum iaga 
um persónuverr.d oa meðferð Dersónuunpivsínsa.

|

i
1___  ... ■

698/2009 uiti sveinspróf 17. gr. 'Vieilferð upplýsinga og gagria. Óheimilt erað veita öðrurr, en 
próftaka upplýsíngar um einkunnir hans á svainsprófi nerna 
nauðsvn befi tíl veena fræöilegra rannsókna enda sé krafist fuflrar 
bagnarskvíduað f ensinni heimild Persónuverndar.

Veita heimiid fyrir fræðiiegum rarmsóknum. 0 o 1

836/2009 um skii og miðiun 
upplýSingá. míili íeik- 
oggrunnskóla

4, gr. Pagnarskylda. Gaétáskal fullrar þagnarskyldu um 
persónuuppiýsingár ssm aflað er um barn f ieikskóila og fyigja því í 
aðra leikskóla eða gruhnskóla.Om þagnarskyldu starfshtanna 
svéitaffélága fer samkvæmt 57, gr, sveltafstjórnarlaga nr. 45/1998 
óg 8. gf. laga nf. 90/2008 um leikskóla, Samkyaemt lögum eða 
fyrirmælum reglugerðaf þessarar er óheimilt að mlðla 
perscnuupplýsingum um börn í leikskólum til annarra en þeirra 
sem hess burfe vegna stárfá sínna. Málsmeðferð skál að öðru leyÚ 
veraísamræmívið eiftíandí lög um persónuvernd og meðferð 
persónuuRplýsinga.

< '

5, gr. Meðferð og öfiun upplýsinga. Við meðferð og öf lun 
persónuuppiýsinga skal þess gætt að þær séuurinar með 
sanngjöfnurh, rhálefnalegum og lögmaetum.hætti og að öll 
meðferð, befrra sé í samræmi við vandaða vSnnsfuhætt! 
persónuupplýsinga samkvæmt fvrírmæium laga um persónuvernd 
og meðferð persónuupptýsinKá, Gæta skaj bess að upplýsingáf sem 
afíað er séu viðei'gántíi Dg ekki úmfram það sem náuðsynlegt er 
miðað víð tilgang þeirra. Pær séu áreiðanlegar og úppfærðar eftir 
þörfum.

!

I
7. gr.

j
Ábyrgð á meðféfð upoivsinga. Leikskólastióri ber ábyrgð ámeðferð 
og vörelu uppiýsinga op, að uppfvlltar séu bær kföfur sem gefðaf 
eru til ábvrfíðáfaðiia samkvaimt löjuim nr. 77/20C0 um 
persénuvernd og meðferð persónuupplýsinga og iögum nr, 
66/1985 um bjóðskjalasaín íslands.

j !

897/2009 ( um miðlun og 
j meðferð uppiýslnga 
t um nemendur í 
: grunnskóium og rétt 

foreldra tií áðgsngs að 
upþíýsirigtim urn börn 
sfn.

6. gr. bagnarskyida. Gæta sksl fullrar þagnarskyldu um meðferð 
[ persóhúúppiýsínga sem aflað er urrt nemendur í grunnskóla eða 
: hafa fyigt barni ór leikskóia. Um þagharskvitíu starfsmanna 

sveitar félaga fer samkvæmt $7. gr. sveita rstjórnarlaga nr, 4$/1998 
og 12. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóia. Samkvæmt lögum eða 
fyrrrmæium regiugerðar þessarar er óheimiit að miðia 
persónuuppiýsingum um nemendurtíl annarra en þeírra sem þess 
þurfa vefína starfa sinna. iVlátsmeðfefð skal að öðru leyti vera í 
samræm! við fíildandl iög um persónuvernd oe meðferð 
persónuupplýsinfía.

1
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7. gr. Meðferð og öflun upplýsinga. Við meðferð og öflun 
persónuupplýsinga skal þess gætt að þær séu unnar með 
sanngjörnum, málefnategum og lögmætum hætti og að öll 
meðferð þeirra sé ( samræml við vandaða vinnsluhætti 
persónuupplýsinga samkvæmtfyrirmælum laga um persónuvernd 
og meðferð persónuupplýsinga og lögum um Þióðskialasafn Islands 
nr. 66/1985 með áorðnum breytingum. Gæta skal þess að 
upplýsingar sem aflað er séu viðelgandi og ekki umfram það sem 
nauðsynlegt er mlðað við tllgang þeirra. Þær séu áreiðanlegar og 
uppfærðar eftir þörfum.

1
j

[

j
i
j

i
i

9. gr. Ábyrgð á meðferð upplýsinga. Skólastjórl berábyrgð á meðferð og 
vörslu upplýsinga og að uppfvlltar séu þær kröfur sem gerðar eru

V
j

til ábvrgðaraðila samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga nr. 77/2000 og lögum um Þióðskialasafn íslands 
nr. 66/1985.

i
i
i1

2010 i
584/2010 um sérfræðiþjónusti 

sveitarfélaga við leik 
og grunnskóla og 
nemendaverndarráð 
grunnskólum '

6. gr. Aðgangurforeldra að upplýsingum (vörslu sérfræðiþjónustu, 
Foreldrar geta kynnt sér gögn eða fengið afrit af gögnum 1 vörslu 
sérfræðiþjónustu með persónulegum upplýsingum um eigin börn. 
Skólar og sérfræðiþiónusta sveitarfélaga skulu fara með allar slíkar 
upplýsingar 1 samræmi við gildandi lög um persónuvernd.

•
i
i

I
20. gr. 3. mgr. Starfshættirnemendaverndarráðs. Fara skal með 

persónuupplýsingar í samræmi vlð fvrirmæll um þagnarskvldu og 
gildandl lög um persónuvernd. Þeirsem sitia ( nemendaverndarráði 
skulu gæta þagmælsku um atrlði sem varða einka- og 
fjárhagsmálefni einstaklinga sem þeirfá vltneskju um og leynt elga 
að fara. Þagnarskylda nær ekkl til atvika sem ber að tilkynna um 
lögum samkvæmt. Þagnarskylda helst þótt vlðkomandi láti af 
störfum.

ii♦
!j

i

585/2010 um nemendur með 
sérþarfir 1 grunnskóla.

5. gr. Upplýsingar frá leikskóla til grunnskóla. Persónuupplýsingar og 
greiningargögn sem fyrir llggja um hvert einstakt barn í leikskóla og 
nauðsynleg eru fyrlr velferð og aðlögun þess í grunnskóla skulu 
fylgja því, enda sé krafist þagnarskyldu og málsmeðferðar 1 
samræmi við gildandi lög um persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsinga. Foreldrum skal gerð grein fyrir þessari 
upplýsingamiðlun.

i
i

i|

1146/2010 um vörslu og nýtingu 
lífsýna ( lífsýnasöfnurr

2. mgr. 6. gr. Ekki má gera vfsindarannsókn á llfsýnum sem safnað hefur verið til 
vörslu ( lífsýnasafni vtslndasýna, nema rannsóknin hafi áðurhlotið 
samþykki vlsindasiðanefndarog að upjifylltum ákvæðum laga nr. 
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. með 
síðari breytingum.

1\Iij

i
1

7- gr. Afturköllun upplýsts samþykkis. Lífsýnisgjafi geturhvenærsem er 
afturkallað samþykki sitt fyrir varðvelslu lífsýnls í lífsýnasafni

Fara yfir mótteknarjtilkynnlngar um 
afturkallanir.
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s. 39 af 43 útg. 1.0



i
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nú
Þörf, : 
iágm.

Þcrf, , 
meðai

vísindasýna og/éða þátttöku E vísindarannsókn. Skal hann tilkynna 
ábyrgðarmanni rannsöknar éða söfnunar um ákvqrðun sína. 
Ábyrgðarfnaður skal afhenda iífsýnisgjafa staðfestingu á 
afturkðliurí. Ábvréðarmaður rarinsóknar eðasöfnunar skal 
ttlkvnna vfsíndasiðanefnd oe Persónuvernd um afturkölíuriina. j

■

... .
2011 , ..... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .

178/2011 um efíirli?
umboðsmaons
skuldara með
endurútrelkrilngtjm
fjármála/yrlrtækja á
gengislánum
fyrirtíekja

3.gr Upplýsirígaöfiun. Umboðsmaður skuidara getur krafifl 
fjármátáfýrirtaéki um allarþær uppiýsíngár serrt hann teiur 
nauðsynlegar tíi að liann geti sinnt hlutverki sínu lögum 
samkvæmt. Upplýsíngasöfnun umboðsmanns skuldara ér háð þvf 
skilyfði að hún sé nauðsynieg óg f samraem! við samþykki skuídara 
fvrirvinnsiunní. Fvlgt skai ákvæðiim 21.gr. laganr. 77/2000, um 
persónuvemd og meðferð oersónuuppiýsinga og urii fræðsluskvldu 
ábvrgðaraðiin, í bessu tiifelli umboðsmanns skuldara, begar 
upplýsinga er afiað frá öðrum en skuldara..

i

478/2011 vm fánasjóð fstenskra : 
námsmarsna

■

15.gr. Almennar uppiýslngar, sem tengjast ekki einsíökum lánþegum eða 
umsækjendum, eru ölium opnar eftir þvísem tök eru á að afía 
þeirra hverju sinnl Áðrar upplýsirigar sem sjóðurinn þýr yfir teijast 
einstaklingsbundnar pg eru meðhör.dlaðar sem trúnaðarmái sem 
erú eingöngu aðgengileg starfsfóiki sjóðsíns og stjórri, svo ög 
nárrtsmanni sjálfum og umboðsmanní hnns, að því er hann sjáifan 
varðar. Skal stjórn óg starfsfóiki á hverjum tima kynnt hvað f þessu 
feist. Námsmaður fe'lst með umsókn sínni á ofangrcinda rneðferð 
upplýsinga er hann varða. Að öðru levti er farið méð iipniýsínsar 
sem sióðurlnn bvr vfir 1 samræmí við iög um persónuvemd og 
meðferð persónuuppiýsinea nr. 77/2000.

I

!

]

526/2011 um relkningagerð fyrir 
fjarskiptaþjónustu

4. gr, fteikningar nötenda. Á reikningiim fyrir tslsfma-, farsfma- og 
netþjónustu skulu koma fram aiiar nauðsyrttegar magntölurfyrif 
viðknmandi gjaldtímabii þannig að nótandi geti fengsð greinafgóða 
mynd af því hverníg upphæð ylðkomandl reiknings ertii komim Við 
reikningagerð ska! hafa að markmiði a'ð reiknings upphæðir séu 
eins nákvæmár og kostur ef og að notarsdi get! staðréyht 
gjaldfærstuna. Við gerð reikninga skat hafa hliðsión af iögum um 
persónuvernd og meðferð nersónuuppfýsirsga.

:
■

j

: 665/2011 í  umsamvínnii 
i stjðrnvaida á EES- 

svæðinu vegna 
. þjónustuviðskipta á 

ínnrt márkaði 
Hvrópska
efnahagssvæðisins

: íl.gr. í  ÍVieðferð péfsónuuppiýsinga. Framkvæmd og beitinp, régina 
: samkvæmt þessari regiugerð ska! vera í sarnræmi við iög og regíur 
1 sém eiida um persónuvernd ogfriðheigi éinkaíffs.

f

j

1040/2011 um ábyrgð ög skyldur 
aðiia

13. gr. 2. mgr. : Lfkamtegt inngrip I mái nemenda vegna óásættanlegrar og/éða 
skaðiegrar hégðunar. Hf starfsfófk skóla métur að háttsemi

s, 40 af 43 lítg. l.ö



Ár -
Nr. reglug.: ' V 'i '•
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skólasamfélagsins I 
grunnskólum

i

j

1
1

nemenda leiði af sér hættu fyrlr samnemendur og/eða starfsfólk 
skóla ber starfsfólki skylda til að bregðast tafarlaust við slfku með 
Ifkamlegu inngripi til að stöðva nemanda. Lfkamlegu inngripi skal 
aðeins beitt f ftrustu neyð og eingöngu þegar Ijóst er að aðrar leiðir 
duga ekki til að forða nemanda frá þvf að skaða sig og/eða aðra. 
Starfsfólkl skóla er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn 
krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdl 
sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni. Skal þess ávallt gætt 
að ekkl sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til í samræmi við 
meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Láta skal 
tafarlaust af Inngrlpi er hættu hefur verið afstýrt. Skólastjóri skal 
sjá til þess að atvik samkvæmt þessari málsgrein séu skráð og 
varðveitt 1 skólanum svo og ferill máls og ákvarðanir sem teknar 
eru í kiölfarið, í samræmi við lög um persónuvernd nr. 77/2000. 
Atvikaskráning skal fela í sér lýslngu á aðdraganda, atburðinum 
sjálfum og mati á þelrri hættu sem orsakast hefði af athafnaleysi.

>-

1

j
;!
I

14. gr. 3. mgr. Ávallt skal leita samstarfs við foreldra nemanda um úrlausn máls. 
Skólastiórl skal slá til bess að atvik sem sklpta máli vegna úrlausnar 
mála séu skráð og varðveitt í skólanum, ferli máls og ákvarðanlr 
sem teknar eru vegna brota á skólareglum, ( samræml við lög um 
persónuvernd og reglugerð nr. 897/2009 um mlðlun oe meðferð 
upplýslnga um nemendur í grunnskólum og rétt foreldra til 
aðgangs að upplýsingum um börn sin.

»-

.. __
2012

230/2012 um nemendur með 
sérþarfir í ; 
framhaldsskólum

15. gr. Umsóknarferli og innritun á starfsbrautlr. Umsóknum fatlaðra 
nemenda á starfsbrautir í framhaldsskólum er skllað rafrænt í 
innritunarkerfi framhaldsskóla. Foreldrar bera ábyrgð á að umsókn 
fylgl nauðsynlegar upplýsingar úr grunnskóla. Óski framhaldsskólar 
eftlr frekari gögnum um nemendurgeta þeir kallað eftlr þeim. Vlð 
meðferð og öflun persónuupplýslnga skal þess gætt að þær séu 
unnar með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum hætti og að 
öll meðferð þeirra sé i samræml vlð vandaða vinnsluhætti 
persónuupplýslnga samkvæmt fyrirmælum laga um persónuvernd 
og meðferð persónuupplýsinga.

235/2012 um upplýsingaSkyldu 
framhaldsskóla;um 
skólahald, aðra' 
kerfisbundna \ 
skráningu og meðferð 
persónuupplýslnga 
um nemendur j

4. gr. Skráning, meðferð og varsla persónuupplýsinga. Með 
persónuupplýsingum er átt við sérhverjar persónugrelndar eða 
persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar 
sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða 
lifandl. Við skránlngu, meðferð og vörslu persónuupplýsinRa skal 
þess gætt að uppfvlltar séu þær kröfur sem gerðar eru tll 
ábyrgðaraðila samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga, nr. 77/2000, og laga um Þlóðskialasafn íslands, 
nr. 66/1985.
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S.gr. Ábyrgð á vinnslu og öryggí persónuupplýsinga. Hver framhaidsskóii 
er ábyrgðaráðilj í skilnlngi laga um persónuvernd dg meðferð 
persónúupplýsinga. Skóiameistárí ber ábyrgð á meðferð, og vörsiu 
uoDlýsirtga oa að skólinn uppfytíi lagaiegar kröfur sem gerðar eru til 
ábyrgðaraðiia samkvæmf tögum um persónuvernd os meðferð 
persónuuppíýsiriga ðg iága um Þióðskjalasafrs fslands, nr. 66/1985, 
Sé ráfrænni tækrsi béjtt við vlhnslu persónuuppiýslnga ínnan skóia 
skuiu framhaldsskólar trvsRía að virinstán uppfviií kröfur 
Persónuvérntíar.hvað varðar heimlld til vínnslurmar, sbr, 8, gf. lasa 
um persónúVernd og meðferð persónutipplýsinga, um örvggi 
lipplýsínganria.sbr.ll. gr. laganna og reglpa um ÖrvRRi 
persónuupptýsínga, rir. 299/2001, aö tllkvnnt sé til Persónuverndar 
á þartilgerðu formi, géri iög ráð fyrir slíkri skvldu, sbr. reglur um 
tilkvnningarskvida og jevflsskvlda vinnslu persónuupplýsitiKa, nr. 
712/2008. Sllk tiikvnningarskylda er m.3. til staðar ef vinnsia 
viðkvaemra Persónúuöpiýsinga ferfram ( skófanum.Ákveði 
Persónuvernd að vinnsía skuii vera levfísskvW skulu skólar aðstoða 
Parsónuvarnd við athuKuná skólanum og afla sérstakrár heímiidar 
fvrir vinnsiunni. Hver framhaldsskóli ber ábvrgð á varðvelslu og 
irieðferð persönuupófýsinga um nemendur stria og skajsjá tll þess 
að uppiýsingar kómist ékkí í hendur óviðkomandi aöila, 5ko|ar 
skuiu hafa Öryggislterfí sem trygglr vernd persónuuppiýsinga og sjá 
tíi þess að írinra éftirlit sé viðhaft fnéð vinnslu þeirra. Við 
undifbúningöryggiskérfis skal.gerð skrlfieg öryggisstefna, skrifiegt 
áhættumat ög loks Öryggisráðstáfánír sem skulu ná tll skípuiags- og 
tæknilegra atriða, ytra öryggísog.starfsmannamála. Skólarskulu 
véita ráðuneytinu upþiý5irigar um það hvernig öryggismálum er 
háttað samkvæmt þessari gfein, sé eftir því ieitað.

í
i

í

1

it

ð.gr. Uppiýsinaaréttur hins skráða. ifm uppjýsingarétt hins skráða fer 
satnkvæmt ákvæðum íaga um persónuvérnd oe meöferð 
persónuupplýstnga. ÁgrelnlnEÍ um upplvsinearétt híns skráða 
samkværiit lijgúin um persóntivernd öe meðferð 
persónuupplvsínea er heimiít áð beiria tii órlausnar 
Persónuverndar.

Úrskurða í ágreiningsmálum um ! 
upplýslngarétt. |

i

0

i

o 0

303/2012 um rafræna skráningu 
dýraiækrsa á 
dýrasjúkdómiim og 
iyfjameðdöndíun

S.gr.

.

Rekstur og býsírig. Matvælastofnun hefur umsjón með óg ber 
ábyrgð-á rekstr! Heilsu og þróúri kerfisins, Samningar við bciðia 
aðita utri rekstur og hýsirtgu gágriáKrurmsins skulú vera t samræml 
víð reRÍugerð þessa .or Iöe nr. 77/2000 um persóriuvemd ör 
meðferð persóriuuppivsinga.

i

. ..1
[ 7. gr. Úrvinnsia gagna. Matvælastofnun getur veitt leyfi til órvinnslu 

Ragna ur Heitsu t.d . vesna rannsókna o r  sital stofnuriin þá trygRia 
að slfk úrvtnnsía og notkun gaRna sé f samræmi við tiíganR þessarar 
refilufíerðar.OR 1ÖR rir. 77/2000 um oersónuvertid ofi meðferð
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lágm.
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persónuupplýsinga.
466/2012 umfærni-og 

heilsumat vegna 
dvalar- og 
hjúkrunarrýma

10. gr. Ábyrgð færni- og heilsumatsnefnda. Færni- og heilsumatsnefndir 
eru ábyrgar fyrir mati á dvalarþörf íbúa 1 því heilbrlgðisumdæmi 
sem þær starfa. Ábyrgðin felur meðal annars (sér að afla allra 
áskilinna gagna og upplýsinga, sbr. 11. gr., og tryggja að fagleg 
sjónarmið ráði ferðinni vlð matsgerðina. Færni- og 
heilsumatsnefndir bera ábyrgð á rafrænni skráningu færni- og 
heilsumatslns og að meðferð ogvarðveisla gagna sem fæmi-og 
heilsumatið byggist á samræmist iögum nr. 77/2000, um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Nefndirnar bera 
einnig ábyrgð á að kynna niðurstöður færni- og heilsumats þeim 
sem málið varðar, sbr. 12. gr. Þeir sem sinna færni- og heilsumati 
eru bundnir trúnaðar- og þagnarskyldu i samræmi við 12. og 13. gr. 
laga nr. 74/1997, um réttindi sjúkllnga.

2013
342/2013 um þróun upplýslnga- 

og fjarskiptatækni tll 
notkunar fyrir 
skynvædd 
samgöngukerfi

5. gr. Reglurum frlðhelgi einkalifs og vernd persónuupplysinga. Vinnsla 
persónuupplýsinga f tengslum við rekstur tæknibúnaðar og 
þjónustu fyrir skynvædd samgöngukerfi skal fara fram 1 samræmi 
við gildandi lög og reglur um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga,

Samtölur fyrir reglugerðir:

manndagar 48 95 200
mannmánuðir 2,4 4,75 10
stöðugildl lögfr./tæknim. 0,21 0,42 0,84
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