
Ný persónuverndarlöggjöf 2018

Áhrif á upplýsingatækni ríkisstofnana

Morgunverðarfundur um upplýsingatæknimál ríkisins 

Hörpu, 17. nóvember 2016

Alma Tryggvadóttir
Skrifstofustjóri upplýsingaöryggis



Yfirlit

Markmið persónuverndarlaga

Flutningur úr landi

Hýsing í tölvuskýjum

Ný Evrópureglugerð um persónuvernd

Nýjar og breyttar skyldur

Breytt eftirlit

Næstu skref?



Markmið persónuverndarlaga

Umfang vinnslu persónuupplýsinga hefur vaxið 
gríðarlega

Sjálfsákvörðunarréttur og gagnsæi

Stjórnarskrárbundin réttur til friðhelgi einkalífs

Frjálst flæði persónuupplýsinga 

• Leynd vs. aðgengi



Flutningur úr landi
Má ef:

– Innan EES

– Ef viðtakandi veitir fullnægjandi vernd

– Fyrirtæki á „Privacy-Shield“ lista

Flutningur til óöruggs þriðja lands
– Samþykki

– Leyfi Persónuverndar (Verndarráðstafanir) 
 Staðlaðir samningsskilmálar

– Bindandi fyrirtækjareglur



Hýsing í tölvuskýjum

Hverju þarf ábyrgðaraðili að huga að
– Ítarlegt áhættumat og öryggisráðstafanir

– Heimild til flutnings til óöruggra þriðju ríkja – „hvar“ eru gögnin?

– Útbúa vinnslusamning

• Tryggja stjórn (leynd, aðgengileika, réttleika, tilgang vinnslu)
• Fara að lögum og reglum sem við eiga
• Fara að og innleiða viðeigandi öryggisráðstafanir
• Öryggisúttekt þriðja aðila
• Undirvinnsluaðilar

Álit WP29 frá 1. júlí 2012 um tölvuský

Gátlisti um notkun 
tölvuskýjalausna hjá 

ríkisstofnunum



Ný Evrópureglugerð um persónuvernd

Færa einstaklingum betri stjórn

Samræmd og öflug vernd 

Frjálst flæði upplýsinga 

Aukin réttarvissa – meiri fyrirsjáanleiki 

Létta stjórnsýslulegar byrðar

Greina áhættu af vinnslu og 
áhrif á hagsmuni 

einstaklinga!



Nýjar og breyttar skyldur

Upplýsingakerfi samrýmanleg auknum réttindum 
einstaklinga

Skrá yfir vinnsluaðgerðir 
– UT <250 starfsmenn

Skipun persónuverndarfulltrúa

Öryggisráðstafanir – „pseudonymization“

Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd

Breytt tilkynningarskylda um öryggisbresti

Sjálfstæð skylda á 
vinnsluaðilum!



Breytt eftirlit

• Einnar afgreiðslukerfi (e. „One stop shop“) 
„Samræmingar-kerfi“ (e. Consistency mechanism)

• Stórauknar sektarheimildir

− 4% af árl. heildarveltu eða 20 milljónum evra

− 2% af árl. heildarveltu eða 10 milljónum evra

• Fylgni við ákvæði reglugerðarinnar

− Starfsreglur (e. Codes of Conduct)

− Persónuverndar-vottun (e. Certification)



Næstu skref?
Vitundarvakning

Meðal stjórnenda og starfsmanna

Hvaða upplýsingar
Hvaða, hvernig, hvers vegna, hver 

Gagnsæi og fræðsla
Setja/uppfæra stefnur, eyðublöð, 

skilmála

Réttindi einstaklinga
Yfirfara kerfi/verkferla/eyðublöð

Aðgangsbeiðnir
Uppfæra verklagsreglur m.t.t. 

tímaramma

Samþykki
Samrýmist ósk, varðveisla 

og skrásetning GDPR

Börn
Staðfesta kerfi aldur / skrá 

samþykki foreldra

Öryggisbrestir
Viðbragðsáætlanir sem greina, 

tilkynna og rannsaka 

PbD og PIAs
Innleiða öryggisráðstafanir og 

lágmörkun í kerfi 

Persónuverndarfulltrúar
Tilnefna, þjálfa o.fl.

Lögmæti vinnslu
Afmarka / skrásetja

Alþjóðleg starfsemi
Fulltrúi og persónuverndarstofnun

https://ico.org.uk/media/1624219/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf
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postur@personuvernd.is
www.personuvernd.is

Bæklingar PV um nýja 
Evrópureglugerð um 
persónuvernd

Ýmis fróðleikur um nýja 
Evrópureglugerð um 
persónuvernd

Leiðbeiningar um notkun 
tölvuskýja hjá hinu opinbera

@Personuvernd
#Persónuvernd #PV2018

mailto:postur@personuvernd.is
http://www.personuvernd.is/
http://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/baeklingar/
http://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/annad/
http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymislegt-frettnaemt/2014/nr/1775

