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Hvað breytist? 

Hvað er nýtt? 
• Samþykki  

• Hreyfanleiki gagna 

• Sérstök vernd fyrir börn  

• Einn afgreiðslustaður 

• Rétturinn til að gleymast 

• Réttur til upplýsinga og aðgangs 

• Réttur vegna sjálfvirkrar ákvarðanatöku (gerð 
persónusniða) 

• Ábyrgð fyrirtækja og stofnana 

Hvað breytist?  



Samþykki 

• Form og efni samþykkis  

• Sönnunarbyrði 

• Afturköllun 

• Af fúsum og frjálsum vilja 

 



Hreyfanleiki gagna 

• Réttur til að flytja upplýsingar sem 
einstaklingur hefur látið af hendi frá einu 
fyrirtæki sem veitir þjónustu á netinu til 
annars  

 

• Í hvaða tilvikum?  

• Form upplýsinga 

• Tímamörk 

• Takmarkanir 

 



Sérstök vernd fyrir börn 

• Þjónusta í upplýsingasamfélaginu 

• Fræðsla á skýru og einföldu máli 

• Samþykki foreldris/forráðamanns vegna 
barna undir 16 ára 

– Heimilt að lækka niður í 13 ára 

• Ekki forvarnir eða ráðgjöf sem  

   barni er boðin beint 



Réttur til upplýsinga um vinnslu 

• Upplýsingar fengnar hjá hinum skráða 

• Upplýsinga aflað frá öðrum  

• Form upplýsinga 

• Hvaða upplýsingar á alltaf að veita?  

• Viðbótarupplýsingar til að tryggja sanngirni 
og gagnsæi 

• Takmarkanir 

 



Réttur til aðgangs 

• Réttur til að fá staðfestingu á að 
unnið sé með persónuupplýsingar 

• Form 

• Mikið magn upplýsinga 

• Takmarkanir 
 

 



Rétturinn til að gleymast 

• Einstaklingar geta óskað eftir að 
upplýsingum um þá sé eytt – að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum 

• Hvenær er ekki hægt að nýta réttinn? 

• Afleiðingar 

• Takmarkanir 

 



Einn afgreiðslustaður 

• Einstaklingur getur sent kvörtun til 
persónuverndarstofnunar í því landi 
þar sem hann hefur fasta búsetu, 
vinnur eða þar sem vinnslan fer fram.  

 

 



Önnur réttindi 

• Réttindi vegna sjálfvirkrar ákvarðanatöku 
og gerðar persónusniða 

• Réttur til leiðréttingar 

• Réttur til að andmæla 

• Réttur til takmörkunar á vinnslu 

• Réttur til vitneskju um öryggisbrot               
hjá ábyrgðaraðila 

 

 



Hvað þýðir þetta fyrir fyrirtæki 
og aðra starfsemi?  

• Breytingar á verkferlum 
– Er hægt að afgreiða upplýsingabeiðnir á innan við 

mánuði? 

• Yfirfara beiðnir um samþykki og fræðslu 
sem veitt er 

• Uppfæra öryggisstefnu, áhættumat og 
öryggisráðstafanir 

 


