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Útdráttur 
Á tímum þar sem örar tæknibreytingar eiga sér stað verða til sífellt fleiri möguleikar til að safna 

saman upplýsingum og miðla þeim áfram til almennings. Umfjöllunarefni þessara ritgerðar er 

hver réttur einstaklinga er til þess að fá persónuupplýsingum um sig eytt og hvernig rétturinn 

til að gleymast, er í íslenskum rétti. Efni sem birtist á netinu getur varðveist þar að eilífu og 

fylgt einstaklingum út ævina og jafnvel enn lengur. Stjórnarskrá Íslands og helstu 

mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að tryggja einstaklingum friðhelgi einkalífs. 

Einstaklingar hafa sjálfsákvörðunarrétt yfir lífi, líkama og vistarverum sínum og þær 

upplýsingar sem birtast um þá kunna að hafa áhrif á ímynd og persónu þeirra. Við samningu 

persónuverndarlöggjafar er krefjandi verkefni að hún sé í samræmi við öra tækniþróun.  

Stefnumarkandi dómur hjá dómstóli Evrópusambandsins féll árið 2014 sem kvað á um rétt 

einstaklinga til að óska þess að stjórnendur leitarvéla fjarlægi niðurstöður sem vísa til 

persónuupplýsinga viðkomandi þegar eftir fullu nafni er leitað. Dómurinn hefur strax haft áhrif 

á framkvæmd persónuverndar og hafa til að mynda hundruðir Íslendinga nú þegar óskað eftir 

því við Google að leitarniðurstöður um þá verði fjarlægðar.  

Til að varpa ljósi á hver réttur einstaklinga er til eyðingar og til að gleymast er byrjað á því 

að skoða hver grunnur verndar friðhelgi einkalífs og persónuverndar er. Síðan eru þeir 

hagsmunir sem vegast á friðhelgi einkalífs við eyðingu upplýsinga kannaðir og er þar helst að 

nefna tjáningarfrelsið. Næst er farið yfir innlent og evrópskt lagaumhverfi 

persónuverndarlöggjafar og svo farið í nákvæma umfjöllun um álit lögsögumanns og 

niðurstöðu dómstóls ESB um áðurnefnt mál. Þar á eftir er reynt að kanna rót réttarins og farið 

yfir þá gagnrýni sem hann hefur fengið. Að lokum er farið yfir viðeigandi ákvæði reglugerðar 

ESB nr. 2016/679 um persónuvernd og nýtt frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga. 

Dómstóll ESB taldi réttinn vera til staðar í persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins og 

eftir gildistöku nýrra persónuverndarlaga munu einstaklingar njóta réttarins í ríkari mæli en 

dómsniðurstaðan segir til um. Um rétt einstaklinga til eyðingar og að gleymast fer samkvæmt 

17. gr. persónuverndarreglugerðar ESB nr. 2016/679. 
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Formáli 
Söfnun persónuupplýsinga á netinu hefur aukist mikið og er stór þáttur í starfsemi fyrirtækja. 

Á sama tíma hefur vitund almennings aukist varðandi persónuvernd og birtast nánast daglega 

fréttir í fjölmiðlum sem tengjast persónuvernd. Í tilefni þess og að ný persónuverndarlöggjöf 

kemur til framkvæmda á næstunni ákvað höfundur að fjalla um rétt einstaklinga til þess að fá 

upplýsingum um sig eytt og hvað felst í réttinum til að gleymast. Ég vil þakka leiðbeinanda 

mínum Björgu Thorarensen kærlega fyrir gott samstarf og leiðsögn. Jafnframt nánustu 

fjölskyldu fyrir yfirlestur og góðar ábendingar, loks kærasta og vinum fyrir stuðning. 

 

4. maí 2018 

Kolbrún Sara Másdóttir 
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1 Inngangur 
Á tímum þar sem örar tæknibreytingar eiga sér stað verða til sífellt fleiri möguleikar til að safna 

saman upplýsingum og miðla þeim áfram til almennings. Efni sem birtist á netinu getur 

varðveist þar að eilífu og fylgt mannfólki út ævina og jafnvel enn lengur. Hver réttur 

einstaklinga er til að ráða yfir því efni sem er birt um þá er álitaefni út frá friðhelgi einkalífs. 

Stjórnarskrá Íslands og helstu mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að tryggja 

einstaklingum friðhelgi einkalífs. Einstaklingar hafa sjálfsákvörðunarrétt yfir lífi, líkama og 

vistarverum sínum og þær upplýsingar sem birtast um einstaklinga kunna að hafa áhrif á ímynd 

og persónu þeirra. Persónuvernd einstaklinga er hluti af friðhelgi einkalífs og er inntak 

hugtaksins víðtækt og í stöðugri þróun. Markmið löggjafar á sviði persónuverndar er að stuðla 

að því að meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við grundvallarsjónarmið um persónuvernd 

og friðhelgi einkalífs. Við samningu persónuverndarlöggjafar er því krefjandi verkefni að hún 

sé í samræmi við öra tækniþróun.  

Þann 13. maí 2014 féll stefnumarkandi dómur hjá dómstóli Evrópusambandsins sem kvað 

á um rétt einstaklinga til að óska þess að stjórnandi leitarvélar fjarlægi niðurstöður sem vísa til 

persónuupplýsinga viðkomandi þegar fullt nafn hans er slegið inn í leitarvél. Leitarvélinni ber 

þó ekki að verða við þeirri beiðni í hvert skipti heldur aðeins í nánar tilgreindum aðstæðum. 

Dómurinn hefur strax haft áhrif á framkvæmd persónuverndar og hafa til að mynda hundruðir 

Íslendinga nú þegar óskað eftir því við Google að leitarniðurstöður um þá verði fjarlægðar. Í 

ritgerð þessari verður fjallað um þau áhrif sem dómurinn hefur haft á persónuvernd einstaklinga 

og verður reynt að kryfja rætur réttarins. Meðal þess sem verður kannað er hverjir eigi rétt á 

eyðingu persónuupplýsinga og hvenær þau skilyrði sem dómstóllinn fjallaði um leiða til þess 

að niðurstöðum skuli eyða. Einnig verður farið yfir viðeigandi ákvæði 

persónuverndarreglugerðar Evrópusambandsins nr. 2016/679 (hér eftir „pvrg“) sem kemur til 

framkvæmda innan Evrópusambandsins í maí 2018. 

Skipulag þessarar ritgerðar verður svo háttað að fyrst verður farið yfir grunn 

persónuverndar, friðhelgi einkalífs og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og síðan hvernig 

tjáningar- og fjölmiðlafrelsi mynda ákveðna togstreitu við friðhelgi einkalífs. Í framhaldi af 

því verður fjallað um þá hagsmuni sem eru í húfi þegar persónuupplýsingum er eytt. Gerð 

verður svo grein fyrir því hvernig persónuverndarlöggjöfin er hér á landi og hver rétturinn til 

eyðingar er í núverandi persónuverndarlögum. Dómstóll ESB tók það sérstaklega fram að 

rétturinn er ekki alger og því verða inntak hans og mörkin könnuð með hliðsjón af pvrg. Loks 
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verður farið yfir þá úrskurði sem hafa fallið hér á landi varðandi beiðnir um eyðingu1 og verða 

niðurstöður svo dregnar saman í lokin. 

2 Friðhelgi einkalífs, tjáningarfrelsi og aðrir hagsmunir við mat á eyðingu 
upplýsinga 
Í þessum kafla verður kannað hvaða grunnsjónarmið liggja því að baki þegar einstaklingur 

krefst þess að upplýsingum um hann verði eytt. Einstaklingurinn á rétt á friðhelgi einkalífs og 

hefur hann hagsmuni af því að stjórna ímynd sinni og hvernig hann tjáir sig en slíkt felst í 

sjálfsákvörðunarrétti hvers og eins. Friðhelgi einkalífs og sjálfsákvörðunarréttinum eru sett 

takmörk. Ein af þeim takmörkunum er tjáningarfrelsið en það fellur undir 

grundvallarmannréttindi. Þegar upplýsingum er eytt til að vernda friðhelgi einkalífs 

einstaklings er því mögulega verið að ganga á tjáningarfrelsi annars og er því öfugt farið þegar 

beiðni um að eyða upplýsingum er hafnað vegna verndar tjáningarfrelsis.  

Hér verður farið ítarlega yfir það hvað felst í friðhelgi einkalífs og hver staða þess er í 

alþjóðlegu og innlendu lagaumhverfi. Hið sama verður gert með tjáningarfrelsið. Eftir það 

verður farið yfir þá þætti sem hafa áhrif á mörkin á milli þessara andstæðu póla, ef svo má að 

orði komast, en telja má að ákveðin „spenna“ ríki á milli þeirra. Aðrir og fleiri hagsmunir eða 

andstæðir pólar vegast á þegar einstaklingur vill eyða upplýsingum um sig í þágu friðhelgi 

einkalífs síns, verður því fjallað um þá hagsmuni í kjölfarið. Loks verður farið yfir innlenda 

framkvæmd og jafnframt framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu þegar deilt er um rétt 

einstaklinga til eyðingu persónuupplýsinga.  

2.1 Friðhelgi einkalífs 
Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir „stjskr.“) kemur fram að allir skulu 

njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þrátt fyrir það má með sérstakri lagaheimild 

takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna 

réttinda annarra. Núverandi stjórnarskrárákvæði um friðhelgi einkalífs er í 71. gr. stjskr. og var 

það lögfest með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Orðalag eldra ákvæðis 66. gr. stjskr. sem 

tók á friðhelgi heimilis var útvíkkað verulega en samkvæmt orðanna hljóðan var það ákvæði 

aðeins bundið við vernd heimilisins og að óheimilt væri að gera húsleit, kyrrsetja bréf og önnur 

skjöl og rannsaka, nema með dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Fyrir gildistöku laga nr. 

                                                
1 Hugtökin að eyða og að afmá eru notuð jöfnum höndum í ritgerð þessari en mismunandi orðalag er notað í 
bókum, fræðigreinum og íslenskum þýðingum Evrópureglna. Jafnframt er notast við hugtakið að fjarlægja, en þá 
er almennt átt við þegar leitarniðurstöður eru fjarlægðar úr vefleitarvél. Reynt er að notast við það orðalag sem 
viðeigandi heimild notar. Í b-lið 12. gr. tilskipunar ESB er 95/46/EB er í íslenskri þýðingu notað hugtakið að afmá 
en í íslenskri þýðingu 17. gr. reglugerðar ESB nr. 2016/679 er hugtakið eyðing notuð. 
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97/1995 var, þrátt fyrir þögn ákvæðisins um friðhelgi einkalífs, litið svo á að einkalíf og 

fjölskylda nytu friðhelgi en var það byggt á óskráðum grunnreglum íslenskrar löggjafar.2 Sem 

dæmi úr dómaframkvæmd Hæstaréttar frá þessum tíma þá var í Hrd. 1975, bls. 758 leyst úr 

álitaefnum um lögbann vegna ummæla um látinn mann en í niðurstöðum dómsins var hvergi 

vísað til stjórnarskrárinnar heldur var vísað almennt til lagareglna um æruvernd og friðhelgi 

einkalífs og grunnreglna um persónuvernd. Með því að rýmka gildissvið reglunnar um friðhelgi 

einkalífs með breytingu á stjórnarskránni 1995 voru tengsl ákvæðisins við vernd 

persónuupplýsinga stórlega aukin.3 

Fjallað er um friðhelgi einkalífs í alþjóðasamþykktum sem Ísland er aðili að, meðal annars 

í 12. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna.4 Þar kemur fram að bannað sé að raska 

heimilisfriði nokkurs manns eftir geðþótta, hnýsast í einkamál hans, vanvirða eða spilla 

mannorði hans og lagavernd beri hverjum gagnvart slíkum afskiptum.5 

Mannréttindayfirlýsingin er þó ekki bindandi þjóðréttarsamningur heldur yfirlýsing og lagði 

hún grunn að áframhaldandi samvinnu um alþjóðlega mannréttindasamninga.6  

Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu er tryggð í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir 

„MSE“) sem íslenska ríkið á aðild að og hefur hann verið lögfestur á Íslandi í heild sinni sbr. 

lög nr. 62/1994.7 Í ákvæðinu kemur fram að opinber stjórnvöld skuli eigi ganga á þann rétt 

nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um og nauðsyn beri til í lýðræðislegu þjóðfélagi. Í 2. 

mgr. ákvæðisins eru svo með tæmandi hætti taldar upp þær ástæður sem geta réttlætt að 

rétturinn yrði takmarkaður á grundvelli nauðsynjar. Er það vegna þjóðaröryggis, almannaheilla 

eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu 

manna eða siðgæði eða réttinda og frelsi annarra.8 Skilyrði takmarkana á friðhelgi einkalífs 

og fjölskyldu er því þríþætt; í fyrsta lagi að þær séu í lögum, í öðru lagi þá verða þær að stefna 

að einhverju þeirra markmiða sem upp eru talin í 2. mgr. 8. gr. MSE og loks er gerð krafa um 

nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi.9 Inntak 8. gr. MSE hefur vaxið mjög hjá 

Mannréttindadómstóli Evrópu (hér eftir „MDE“) á undanförnum áratugum, bæði varðandi þau 

réttindi sem hún verndar en jafnframt varðandi þær skyldur sem hún leggur á aðildarríki til að 

                                                
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 284. 
3 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2686-7. 
4 Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar 19. nóvember 1946. Alþt. 1946 A-deild, þskj. 1, bls. 1. Samningar Íslands nr. 
52. 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 285. 
6 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2692-3. 
7 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 115. 
8 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. 8. gr. fylgiskjals laga nr. 62/1994. 
9 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 281. 
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tryggja borgurum sínum þau réttindi.10 Með 8. gr. MSE er fyrst og fremst ætlað að vernda 

einstaklinga gegn afskiptum valdhafa. Í vissum tilvikum getur ríki verið talið skylt að grípa til 

beinna athafna til þess að tryggja og viðhalda virðingu fyrir þeim réttindum sem 8. gr. MSE 

verndar. Þær jákvæðu athafnaskyldur sem leiða af 8. gr. MSE hafa í ríkari mæli talist hvíla á 

samningsríkjum en leiða megi af nokkru öðru ákvæði sáttmálans.11 Mannréttindadómstóll 

Evrópu hefur tekið fram að við ákvörðun hvort skapist hafi athafnaskylda ríkis til að tryggja 

réttindi, jafnvel í samskiptum einstaklinga sín á milli, verði að finna eðlilegt jafnvægi. Finna 

þarf jafnvægi milli hagsmuna samfélagsins annars vegar og hagsmuna einstaklingsins hins 

vegar af því að ríkið grípi til sérstakra aðgerða til að einstaklingnum séu tryggð réttindi 

samkvæmt sáttmálanum.12 Hver mörkin eru milli jákvæðra og neikvæðra skuldbindinga er þó 

ekki hægt að skilgreina með neinni nákvæmni en þær meginreglur sem gilda eru sambærilegar 

og í báðum tilvikum nýtur ríkið ákveðins svigrúms til mats.13 Í frumvarpi því sem varð að 

lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (hér eftir „pvl.“) kemur 

fram að setning réttarreglna um meðferð persónuupplýsinga sé einn ríkasti þátturinn í þeirri 

skyldu sem stjórnarskráin leggur á löggjafann.14 

Í athugasemdum við 71. gr. stjskr. er fjallað um að hættan á að friðhelgi einkalífs sé rofin 

stafi ekki eingöngu frá ríkinu heldur einnig frá öðrum einstaklingum og einkaaðilum. Krafa um 

að tryggja friðhelgi einkalífs er því á ríkinu í formi skyldu til að setja lagareglur til verndar 

einstaklingunum í innbyrðis samskiptum þeirra, ekki aðeins í formi refsiverndar heldur 

jafnframt í formi skýrra reglna um öflun, skráningu og meðferð persónuupplýsinga, hvort sem 

er við meðferð stjórnvalda eða einkaaðila.15 Einkalíf hefur notið refsiverndar í hegningarlögum 

allt frá 1869 og er nú að finna í XXV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940.16 Auk 

refsiverndarinnar þá byggist 71. gr. stjskr. á því að settar séu reglur sem gera mönnum kleift 

að krefjast bóta vegna ólöglegra afskipta af einkalífi þeirra.17 

Mannréttindayfirlýsing SÞ var undanfari þess að samþykktir voru tveir bindandi 

samningar, annar þeirra er Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir 

SBSR).18 Friðhelgi einkalífs er vernduð af 17. gr. SBSR og er ákvæðið orðað á annan hátt 

                                                
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 286. 
11 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 281-3. Björg 
Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 286. 
12 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 285. 
13 Ákv. MDE, Jónína Benediktsdóttir gegn Íslandi, 16. júní 2009 (38079/06). 
14 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2688. Þorgeir Örlygsson: „Meðferð persónuupplýsinga“, bls. 485-6. 
15 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2099. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 285. 
16 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 33-4.  
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 285. 
18 Ísland varð aðili að samningnum árið 1979, sbr. auglýsingu í C-deild stjórnartíðinda nr. 10/1979. 
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heldur en 8. gr. MSE, þó stefnir það að því að vernda sambærileg réttindi. Mælir greinin fyrir 

um að enginn skuli þurfa að þola geðþótta- eða ólögmæta röskun á einkalífi, fjölskyldu, heimili 

eða bréfaskiptum, né ólögmætar árásir á heiður eða mannorð sitt. Tvö síðastnefndu atriðin 

teljast þáttur í friðhelgi einkalífs þótt þeirra sé ekki getið í 1. mgr. 8. gr. MSE. Skilgreindar 

takmarkanir er ekki að finna í 17. gr. SBSR en fram kemur í 2. mgr. ákvæðisins að allir eigi 

rétt á lagavernd gegn slíkri röskun eða árásum.19 Valfrjáls bókun við SBSR mælir fyrir um 

kæruleið einstaklinga vegna brota á samningnum til mannréttindanefndar (e. Human Rights 

Committee). Ísland er aðili að bókuninni en niðurstöður nefndarinnar eru ekki þjóðréttarlega 

skuldbindandi.20 

Eftir að hafa gert grein fyrir þeim helstu mannréttindaákvæðum sem vernda friðhelgi 

einkalífs þá er augljóst að rýna verður betur í hvað felst í hugtakinu. Við lestur 8. gr. MSE og 

71. gr. stjskr. er ljóst að hugtakið einkalíf er ekki skilgreint frekar, en ákvæðið er mjög víðtækt 

og felur það m.a. í sér þættina sem koma fram í ákvæðunum, þ.e. fjölskyldu, heimili og öll 

tjáskipti manna.21 Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 97/1995 hefur hins vegar 

að geyma eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu friðhelgi einkalífs: 

Í friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manna til að ráða yfir lífi sínu og líkama og njóta 
friðar um lífshætti sína og einkahagi.22 

Sérstaklega var litið til 8. gr. MSE og 17. gr. SBSR við samningu 71. gr. stjskr. og var stefnt 

að því að ákvæðið verndaði sömu réttindi og þar koma fram.23 Af öllum mannréttindum hefur 

verið talið erfiðast að lýsa hugtakinu einkalíf og skilgreina það.24 Hugtakið er í raun safnheiti 

sem nær auk heimils, fjölskyldu og bréfaskipta, yfir allt sem lýtur að persónulegum högum 

manns. Björg Thorarensen segir í riti sínu Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi að „[k]jarni 

hugtaksins felst í því að hver maður hefur rétt til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta 

friðar um lífshætti sína og einkahagi, svo og að tilfinningalíf hans, samskipti og 

tilfinningasambönd við aðra skuli njóta verndar fyrir afskiptum hvort heldur annarra 

einstaklinga eða stjórnvalda.“25 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur auk þess talið líkamlegt 

og andlegt sjálfræði manns (e. integrity), auðkenni manns og sjálfsmynd og svo það sem 

einkennir hann sem persónu (e. personal identity) gagnvart umhverfi sínu og öðrum í 

                                                
19 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 281. 
20 Björg Thorarensen: „Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi“, bls. 37-41. 
21 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 285. 
22 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 102. Alþt. 1994, A-deild, bls. 2099. 
23 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 322. Alþt. 1994-
1995, A-deild, bls. 2101. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 136. 
24 James Michael: Privacy and human rights, bls. 1. 
25 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 288. 
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samfélaginu felast í friðhelginni.26 Viðhorf gagnvart friðhelgi einkalífs og gildi hennar verður 

fyrir áhrifum frá sögu, menningu og stjórnmálum, einnig hafa nýjar samskiptaleiðir áhrif.27 

 Verndarandlag einstaklinga nær ekki aðeins til lífs og lima heldur er m.a. persónuleiki 

manns verndaður, þá er átt við einstaklingseðlið, þær andlegu eigindir hvers og eins sem eru 

auðkennandi.28 Lögvernd persónulegra réttinda snúast um tiltekin grundvallarréttindi 

einstaklinga en stundum beinist hún að ákveðnum hópi einstaklinga.29 Kjartan Gunnarsson 

fjallaði um brot á friðhelgi einkalífs í grein sinni Friðhelgi einkalífs. Í skilgreiningu hans kom 

fram að: 

... Í öðru lagi að afla sér á ólöglegan hátt þekkingar eða vitneskju um einkamálefni annars manns, 
þar undir falla m.a. brot gegn bréfleynd, húsrannsóknir, hlerun samtala bæði símasamtala og 
annarra samtala, að taka upp á segulbönd orð manna, án þess að þeir viti af því, að taka af 
mönnum myndir og nota á annan hátt en eðlilegt er. Í þriðja lagi er það brot gegn friðhelgi 
einkalífs að segja frá eða útbreiða á ólöglegan hátt vitneskju um einkalíf annars manns, þar undir 
falla frásagnir af einkalífinu, opinberun mynda, brot á þagnarskyldu. 

Kjartan fjallaði einnig um að skilgreining á hugtakinu friðhelgi einkalífs væri þannig að 

„umhverfis einstaklinginn eigi að ríkja nokkurs konar „friðað svæði“. Svæði, þar sem hann á 

að geta verið án afskipta annarra.“30  

Hugtakið friðhelgi er ekki skilgreint frekar en einkalíf en það kemur upprunalega frá ákvæði 

um friðhelgi heimilis úr stjórnarskránni frá 1974. Hugtakið er þó ekki þýðingarlaust en í 

yfirlýsingunni er áréttað mikilvægi þeirra réttinda sem talin eru upp í ákvæðinu og gefur til 

kynna að túlka beri allar takmarkanir á þeim þröngt, einkum þegar stjórnvöld hafa heimildir til 

að skerða þessi réttindi.31  

Mikilvægi þess að átta sig á inntaki friðhelgi einkalífs er óhjákvæmileg í umfjöllun um 

réttinn til að gleymast. Því til þess að hægt sé að taka ákvörðun um það hvort aðilar eigi rétt á 

því að láta eyða upplýsingum um sig þá verður að vera hægt að sjá, í því hagsmunamati sem 

fara þarf fram, hvaða hagsmuni í grunninn er verið að vernda. 

Næst verður fjallað um vernd persónuupplýsinga bæði á Íslandi sem og hjá 

Evrópusambandinu. 

                                                
26 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 288. 
27 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 9. 
28 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 22-3. 
29 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 23. 
30 Kjartan Gunnarsson: „Friðhelgi einkalífs“, bls. 174 og 238. 
31 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 285. 
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2.2 Vernd persónuupplýsinga 
Réttindi einstaklinga til persónuverndar er hvorki að finna orðrétt í íslensku stjórnarskránni né 

í Mannréttindasáttmála Evrópu. MDE telur þó að upplýsingaréttur, þ.e. rétturinn til að ráða yfir 

upplýsingum um sig, að geta fengið vitneskju um vinnslu þeirra og jafnvel andmælt henni, sé 

einn þáttur í friðhelgi einkalífs.32 Söfnun og meðferð persónuupplýsinga er heilt réttarsvið sem 

er undirgrein friðhelgi einkalífs.33 Við gerð Mannréttindasáttmála Evrópu var ekki hægt að sjá 

fyrir þau margvíslegu álitaefni sem reynt hefur á við túlkun ákvæðisins en einn flokkur þeirra 

mála sem fer ört vaxandi tengist einmitt málum varðandi skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga. Í framkvæmd MDE tekur hann að nokkru leyti mið af þróun ákvæðisins í 

aðildarríkjum en stöðugt koma fram ný álitaefni varðandi hversu langt megi teygja vernd 

ákvæðisins. 34 Dómstóllinn hefur talið að „einkalíf“ yrði ekki skilgreint á tæmandi hátt og að í 

raun sé það hvorki mögulegt né nauðsynlegt.35  

Í athugasemdum við 9. gr. þess frumvarps sem varð að lögum nr. 97/1995 eru skýringar 

við 71. gr. stjskr. og er þar tekið í dæmaskyni svið þar sem álitaefni vakna um brot gegn 

friðhelgi einkalífs, það er þegar skráning persónuupplýsinga um einstaklinga fer fram og hve 

langt megi ganga í skipulagðri skráningu á lífsháttum manns sem og högum og meðferð slíkra 

upplýsinga.36 Að njóta friðhelgi einkalífs við meðferð persónuupplýsinga er grundvallarþáttur 

mannréttinda sem íslenska stjórnarskráin verndar.37 

 Óhjákvæmilegt er að minnast á samning Evrópuráðsins frá 28. janúar 1981 um vernd 

einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga sem Ísland varð aðili að árið 1991.38 

Í meginatriðum á hann við um alla vinnslu og aðra meðferð persónuupplýsinga þar sem 

tölvutækni er beitt. Tilgangur hans er að tryggja sérhverjum manni tryggingu fyrir réttindum 

sínum og grundvallarfrelsi, þá helst réttinn til einkalífs sem varðar vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga.39 Samningurinn er þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir Ísland og kveður 

hann á um lágmarksreglur og er Íslandi því heimilt að veita víðtækari réttindi í löggjöf sinni til 

þeirra er upplýsingarnar varða.40 

                                                
32 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 21-2. 
33 Orla Lynskey: „Deconstructing data protection: The ‘added-value’ of a right to data protection in the EU legal 
order“, bls. 1. 
34 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 286. Ákv. MDE, Kjartan Gunnarsson gegn Íslandi, 
20. október 2005 (4591/04). 
35 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 113. MDE, Niemietz gegn Þýskalandi, 16. 
desember 1992 (13710/88). 
36 Alþt. 1994, A-deild, bls. 2100. 
37 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2688. 
38 Stjórnartíðindi C-deild, nr. 5/1991. 
39 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 287. 
40 Alþt. 1990, A-deild, bls. 1740-41. 
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Vert er þó að nefna að þrátt fyrir að MSE hafi ekki sér ákvæði um persónuvernd í sínum 

sáttmála er að finna sérstakt verndarákvæði persónuverndar í Sáttmála Evrópusambandsins um 

grundvallarréttindi (hér eftir „réttindaskráin“).41 Í réttindaskránni er bæði að finna ákvæði um 

friðhelgi einkalífs og svo sjálfstætt ákvæði í 8. gr. um réttindi sérhvers manns til verndar eigin 

persónuupplýsinga. Ákvæðið er svo hljóðandi: 
8. gr.:  
1. Sérhver maður á rétt til verndar eigin persónuupplýsinga.  
2. Vinna skal úr slíkum upplýsingum með sanngjörnum hætti, í yfirlýstum tilgangi og með samþykki 
hlutaðeigandi eða á einhverjum öðrum réttmætum grundvelli sem mælt er fyrir um í lögum. Sérhver 
maður á rétt til aðgangs að upplýsingum sem teknar hafa verið saman um hann og rétt á að fá þær 
leiðréttar. 
3. Óháð yfirvald skal hafa eftirlit með því að þessum reglum sé fylgt. 

 
Inntak 8. gr. réttindaskrár ESB er því í fyrsta lagi að réttur manna til persónuupplýsinga er 

tryggður. Jafnframt setur greinin skilyrði sem uppfylla þarf fyrir vinnslu persónuupplýsinga, 

m.a. að hún sé gerð á sanngjarnan hátt og í yfirlýstum tilgangi. Einnig tiltekur hún að vinnsla 

persónuupplýsinga verði að byggjast á annað hvort samþykki hlutaðeiganda eða á réttmætum 

grundvelli sem mælt er fyrir um í lögum. Loks er staðfestur réttur einstaklinga til aðgangs að 

upplýsingum og svo réttur til leiðréttingar. Hvergi er þó minnst berum orðum á réttinn til að fá 

upplýsingum eytt eða hvort takmörkun sé heimil á réttinum en almennt takmörkunarákvæði er 

í 52. gr. réttindaskrárinnar og eru þar settar ákveðnar kröfur sem uppfylla þarf ef takmarka á 

þau réttindi sem skráin verndar.42  

Til að fjalla stuttlega um gildi réttindaskrárinnar almennt og hvort þýðing hennar sé einhver 

fyrir Ísland þá varð skráin bindandi fyrir aðildarríki ESB með Lissabon sáttmálanum í 

desember 2009.43 Réttindaskráin er ekki bindandi fyrir Ísland að sama leyti vegna aðildarleysis 

Íslands að ESB sem innleiðir aðeins gerðir ESB á grundvelli EES-samstarfsins en 

mannréttindaskráin fellur ekki þar undir. Að því sögðu er þó umfjöllun um hana ekki óþörf 

annars vegar vegna þátttöku Íslands í Evrópska efnahagssvæðinu og hins vegar vegna 

sambands mannréttindaskrárinnar og Mannréttindadómstóls Evrópu. Markmið EES-

samningsins er að skapa sambærilegt réttarástand, þ.e. einsleitni, með tilliti til reglna innri 

markaðarins. Í því samræmi eiga réttindi aðila í EFTA- ríkjunum að jafnaði að vera sambærileg 

við þau sem má leiða af reglum innri markaðar ESB. Á þeim grundvelli geta fordæmi dómstóls 

                                                
41 Enska: Charter of fundamental rights of the European Union. Sáttmálinn gekk í gildi ásamt Lissabonsáttmála 
ESB 1. desember 2009. Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, 
bls. 287. Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 30. 
42 Fundamental rights in the European Union, bls. 1. 
43 Orla Lynskey: „Deconstructing data protection: The ‘added-value’ of a right to data protection in the EU legal 
order“, bls. 6-7. 
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ESB um framkvæmd og fullnustu mannréttinda haft áhrif á EES-rétt þrátt fyrir að fordæmin 

sem slík verða ekki talin eiga við.44  

Varðandi samband Mannréttindadómstóls Evrópu og framkvæmd réttindaskrárinnar innan 

ESB þá eru nokkur atriði sem vert er að minnast á. Í 3. mgr. 52. gr. réttindaskrárinnar kemur 

fram að þýðing og inntak þeirra réttinda sem samsvara réttindum MSE skal vera það sama. 

Mannréttindaskráin kemur þó ekki í veg fyrir að Evrópusambandsréttur veiti meiri vernd en 

MSE. Ákveðið samtal hefur átt sér stað í dómaframkvæmd milli dómstóls ESB og MDE vegna 

þess hversu breið svið þau ná yfir og þeirrar miklu skörunar sem er á milli þeirra. Samtalið 

skerpir skýringar á ákvæðum réttindaskrárinnar sem styrkir enn fremur meginregluna um 

einsleitni.45 Evrópudómstóllinn hefur þó verið gagnrýndur fyrir að fara of mikið í aðra átt en 

MDE og þróað sína eigin staðla. Með því geta ríki fundið sig í erfiðri stöðu ef ósamræmi verður 

milli dómstólanna, sem e.t.v. er aðeins hægt að koma í veg fyrir með aðild ESB að MSE.46 Í 

þeim tilvikum þar sem réttindi eru að finna í mannréttindaskránni en ekki í MSE getur túlkun 

Evrópudómstólsins lagt sitt af mörkum í þróun dómaframkvæmdar MDE. 

Mannréttindadómstóllinn tekur í ríkari mæli tillit til túlkunar dómstóls ESB47 og hefur MDE 

gjarnan skýrt 8. gr. sáttmálans um friðhelgi einkalífs í ljósi meginreglna 

persónuverndartilskipunar ESB.48 Í EBD, Volker und Markus Schecke and Eifert tók 

dómstóllinn fram að rétturinn til friðhelgi einkalífs í samræmi við vinnslu persónuupplýsinga, 

viðurkenndur af 7. og 8. gr. réttindaskrárinnar, tæki til allra persónulegra eða 

persónugreinanlegra upplýsinga og lögmætar takmarkanir á réttinum samsvara þeim sem eru 

umbornar í tengslum við 8. gr. MSE.49 Í MDE, Delfi AS gegn Eistlandi, 16. júní 2015 

(64569/09) sem fjallaði um ábyrgð fjölmiðils á efni sem þriðju aðilar skrifuðu í athugasemdum 

við fréttir þeirra, vísaði Mannréttindadómstóllinn til EBD, Google Spain, Google Inc gegn 

AEPD og Mario Costeja González í rökstuðningi sínum.50 

Hvaða sjálfstæða þýðingu 8. gr. réttindaskrár ESB hefur, utan þeirrar verndar sem friðhelgi 

einkalífs fjallar um í 7. gr. réttindaskrárinnar, verður ekki gerð grein fyrir hér, en fræðimönnum 

                                                
44 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 139. 
45 Fundamental rights in the European Union, bls. 14. 
46 Fundamental rights in the European Union, bls. 14. 
47 Fundamental rights in the European Union, bls. 15. 
48 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 288. 
Persónuverndartilskipun ESB nr. 95/46/EB heldur gildi sínu þar til ný persónuverndarreglugerð nr. 2016/679 tekur 
gildi 25. maí. 2018. 
49 Sameinuð mál EBD, mál C-92/09 og C-93/09, ECR 2010, bls. I-11063, málsgr. 52. 
50 MDE, Delfi AS gegn Eistlandi, 16. júní 2015 (64569/09), 56. og 147. málsgr. EBD, mál C-131/12, 2014, 
ECLI:EU:C:2014:317. 
 



 

 
 

14 

ber hvorki saman um ástæður þess að sett var sjálfstætt ákvæði um persónuvernd né hvert 

sjálfstætt gildi greinarinnar er. Orla Lynskey hefur m.a. fært fyrir því rök að ekki sé um sama 

réttinn að ræða heldur um tvo ólíka rétti sé að ræða. Hún heldur því fram að 8. gr. veiti 

einstaklingum réttindi yfir fleiri upplýsingum en friðhelgi einkalífs veitir. Hún telur þó að 

dómstóll ESB hafi ekki skilgreint skýrlega hver skilin séu á milli þessara tveggja réttinda í 

dómaframkvæmd.51 Niilo Jääskinen, fyrrverandi lögsögumaður hjá dómstóli ESB, telur að 8. 

gr. undirstriki mikilvægi persónuverndar en bæti ekki við neinum þýðingarmiklum þáttum við 

túlkun á persónuverndartilskipuninni.52 

Nú hefur verið gerð grein fyrir helstu mannréttindaákvæðum sem snerta persónuvernd. 

Persónuvernd veitir fólki rétt til persónulegra upplýsinga þess og takmarkar það að stofnanir 

geti nýtt sér persónuupplýsingar.53 Ýmis réttindi felast í persónuverndinni en það helsta er að 

einstaklingar hafi stjórn yfir upplýsingum sínum.  

Nánar verður farið ofan í þróun reglna um persónuvernd í Evrópu og um 

persónuverndarlöggjöf sem í gildi er hér á landi, í 3. og 4. kafla. Næst verður farið dýpra ofan 

í sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og inntak einkalífs. 

2.3 Sjálfsákvörðunarréttur og réttur til að vera án afskipta (e. right to be let alone) 
Sjálfsákvörðunarréttur (e. self-determination) er réttur manns til að ráða yfir sjálfum sér og 

upplýsingum um sig. Rétturinn er náskyldur og samofinn rétti manns til einkalífs. Í þessum 

rétti felst að sá sem nýtur hans og friðhelgi einkalífs ræður yfir lífi sínu, líkama og vistarverum. 

Ef hann þess óskar getur hann verið ótruflaður og laus við afskipti annarra og ákveðið að vera 

einn eða með öðrum.54 Hann getur ákveðið að hafa upplýsingar um sig, skoðanir sínar, 

tilfinningalíf, einkahagi, áhugamál og lífshætti út af fyrir sig eða ákveðið að deila þeim með 

öðrum.55 Í rétti til friðhelgi einkalífs á hver einstaklingur að fá að ráða því hvaða 

persónuupplýsingum hann vilji deila.56 Réttinum til friðhelgi einkalífs hefur verið lýst sem 

réttinum til að þurfa ekki að þola afskipti og sem ómissandi þætti í sjálfsákvörðunarréttinum.57  

Peter Blume fjallar í bók sinni Protection of informational privacy um 

sjálfsákvörðunarréttinn og réttinn til að vera án afskipta.58 Hann skiptir 

                                                
51 Orla Lynskey: „Deconstructing data protection: The ‘added-value’ of a right to data protection in the EU legal 
order“, bls. 1. 
52 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 113. 
53 Peter Carey ásamt Bridget Treacy: Data Protection, bls. 1. 
54 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 21. 
55 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 21. Þorgeir Örlygsson: „Meðferð persónuupplýsinga“, bls. 485. 
56 Þorgeir Örlygsson: „Meðferð persónuupplýsinga“, bls. 483. 
57 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 108. 
58 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 13-18. 
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sjálfsákvörðunarréttinum upp í tvo hluta, annars vegar að stjórn yfir persónuupplýsingum 

krefjist fyrir fram samþykkis einstaklingsins og hins vegar að einstaklingur sé með í för eða að 

minnsta kosti hafi tækifæri til að koma að einhverju leyti að ákvörðun varðandi notkun 

persónuupplýsinga. Blume fjallar svo í framhaldi um hvernig færi ef sjálfsákvörðunarrétturinn 

væri ófrávíkjanlegur. Ef samþykki einstaklingsins væri ávallt nauðsynlegt þá myndi það valda 

vandræðum í samfélaginu m.a. vegna skattframkvæmdar og félagslegrar löggjafar, það gæti 

ekki gengið ef öflun persónuupplýsinga væri alltaf háð samþykki. Þar af leiðandi gæti 

einstaklingurinn ekki verið alveg einangraður frá samfélaginu, m.ö.o. 

sjálfsákvörðunarrétturinn er ekki ófrávíkjanlegur, það eru til staðar aðstæður þar sem 

einstaklingurinn getur ekki haft fullt sjálfsákvörðunarvald. Krafa einstaklingsins um að 

samþykki sé nauðsynlegt kæmi sérstaklega til greina þegar þarfir samfélagsins fara augljóslega 

ekki gegn þeim rétti.59 

 Upphaflega var rétturinn til friðhelgi einkalífs og það að vera ótruflaður, álitaefni sem horft 

var á út frá einstaklingnum á móti ríkisvaldinu. En í dag þegar kannað er hvort einstaklingurinn 

eigi rétt á því að vera ótruflaður þá er það líka gagnvart öðrum en ríkisvaldinu. Það að vera 

ótruflaður tengist sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins og gefur til kynna að það er ákveðið 

einkasvæði sem enginn má ráðast inn á og þar sem einstaklingurinn getur verið í friði. Blume 

gagnrýnir þó þessa skilgreiningu út frá afturhaldssemi og að þetta sé ákveðinn nostalgískur 

draumur.60 Sá möguleiki einstaklingsins að draga sig algjörlega út úr samfélaginu er 

ósamrýmanlegur lýðræðislegri þátttöku þar sem einstaklingurinn verður að spila sinn þátt í 

samfélaginu og ber ákveðna ábyrgð til þess að lýðræðið gangi upp.61 Það að heimilt sé að ráðast 

eða ganga inn á einkasvæði einstaklinga ætti því að vera réttlætanlegt vegna samfélagslegra 

þarfa. Þetta fer þó eftir samfélögum en ljóst er að sjónarhorn friðhelgi einkalífs er mismunandi 

milli samfélaga og fer persónuvernd eftir því pólitíska kerfi sem er til staðar hverju sinni.62 

 Ef litið er til annarra Evrópulanda þá byggist til að mynda persónuvernd þýsku 

stjórnarskrárinnar í grunninn á sjálfsákvörðunarréttinum. Þýska hugmyndin að 

sjálfsákvörðunarrétti er mjög ólík hugmynd friðhelgi einkalífs á því að vera ótruflaður eða án 

afskipta, heldur hefur sjálfsákvörðunarréttur til upplýsinga (e. informational self-

determination) og persónuvernd tvö hliðstæð áhrif: einstaklingurinn er verndaður frá afskiptum 

af einkamálum sínum sem verður til þess að ákveðið rými verður til þar sem einstaklingurinn 

                                                
59 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 15-18. 
60 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 13-14. 
61 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 15. 
62 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 15. 
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getur upplifað sig öruggan frá öllum afskiptum. Persónuverndin er svo, á sama tíma, forsenda 

fyrir því að einstaklingurinn geti tekið á óhlutdræginn hátt, þátt í stjórnmálastarfi 

lýðræðisríkja.63 Sjálfsákvörðunarréttur til upplýsinga er því ekki bara til höfuðs einstaklingnum 

heldur samfélaginu í heild og gerður til að tryggja frjálst og lýðræðislegt samfélag.64 Öll afskipti 

ættu að vera ígrunduð á þessum tveimur gildum og réttlætanleg ef samfélagslegir hagsmunir 

vega þyngra á metunum.65 

 Friðhelgi einkalífs hefur mörg andlit og lagavernd einkalífs, (e. privacy) og því sem tengist 

persónulegu sjálfræði tekur yfir breitt svið. Persónuvernd fjallar um einstaklinginn og hans 

persónulega sjálfræði og geta upplýsingar verið margs konar, ekki aðeins skriflegar eða á 

stafrænu formi, heldur einnig t.d. blóð - og genaupplýsingar.66 Einkamálefni eru tengd við 

ákveðin persónueinkenni einstaklinga, þau eru m.a. það að geta fundið sársauka og skömm en 

svo á ekki við um t.d. lögaðila.67 Allir einstaklingar eru jafnir þegar kemur að persónuverndinni 

en það breytir því þó ekki að einstakir hlutar verndarinnar geta skipt meira máli fyrir suma en 

aðra.68  

 Sjálfsákvörðunarrétturinn er það að geta stjórnað því hvernig maður birtist út á við, þ.e. 

hvernig maður birtist öðrum. Stafrænn óendanleiki, líkt og gögn á netinu sem geta ávallt verið 

til staðar persónunni til ama, er ógn fyrir persónuna og getur komið í veg fyrir það sem John 

Stuart Mill kallar „experiments in living“, en án stjórnunar á því hvernig maður birtist öðrum 

og án þess að hafa rými til að þróast, þá þjáist hið siðferðislega sjálfræði. Ef einstaklingurinn 

hefur ekki rými til að þróast er hætta á ákveðinni stöðnun.69 Frelsi einstaklingsins til 

sjálfsákvörðunarréttar yfir persónuupplýsingum sínum kann að stafa ógn frá tæknilausnum sem 

stefna að því að takmarka sjálfsákvörðunarréttinn og þarf hann því að vera verndaður af 

löggjafanum.70 

                                                
63 Gerrit Hornung og Christoph Schnabel: „Data protection in Germany I: The population census decision and the 
right to informational self-determination“, bls. 86. 
64 Gerrit Hornung og Christoph Schnabel: „Data protection in Germany I: The population census decision and the 
right to informational self-determination“, bls. 86. 
65 Gerrit Hornung og Christoph Schnabel: „Data protection in Germany I: The population census decision and the 
right to informational self-determination“, bls. 86. 
66 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 2-3. 
67 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 4.  
68 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 7. 
69 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
130-132. Jeroen van den Hoven og John Weckert: Information Technology and Moral philosophy, bls. 314. John 
Stuart Mill: On Liberty.  
70 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right to 
be forgotten‘“, bls. 235. 
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 Helen Nissenbaum telur að rétturinn til friðhelgi einkalífs sé hvorki réttur til að njóta 

leyndar né réttur til að stjórna heldur réttur fyrir viðeigandi (e. appropriate) flæði upplýsinga.71 

Rétturinn til að gleymast er einn partur af friðhelgi einkalífs og er hægt að lýsa honum sem 

blöndu af friðhelgi einkalífs og að vera ekki séður í neikvæðu ljósi og er byggður á vernd á 

heiðri hvers manns.72 Þessi nýja hugmynd um réttinn til að gleymast í upplýsingasamfélaginu 

er sá að einstaklingar ættu að fá að fjarlægja persónuupplýsingar úr sjónum almennings inn í 

einkasvæði sitt eða svæði fárra eftir ákveðinn tíma.73 

2.4 Tjáningarfrelsi 
Hér fyrir framan hefur verið fjallað um vernd friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Farið var 

ofan í hvað felst í sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins og að hann sé takmörkum bundinn. Næst 

verður fjallað um tjáningarfrelsið (e. freedom of speech) sem er ein af þeim takmörkunum sem 

geta fylgt friðhelgi einkalífs. Taka verður tillit til tjáningarfrelsis allra manna þegar að 

persónuupplýsingum er eytt í þágu friðhelgi einkalífs einstaklinga. 

Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar samkvæmt 73. gr. stjórnarskrárinnar og á 

hver maður rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en þær verður hann að ábyrgjast fyrir dómi. 

Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða en 

tjáningarfrelsinu má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða vegna öryggi 

ríkisins, til verndar heilsu og siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda 

teljast þær nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum.74 Hliðstætt en þó ítarlegra og öðruvísi 

orðað verndarákvæði er í 10. gr. MSE, en setning núverandi tjáningarfrelsisákvæðis 73. gr. 

stjskr., með lögum nr. 97/1995 átti a.m.k. að samrýmast 10. gr. MSE.75 Það sem er þó helst að 

nefna er að skv. 10. gr. MSE skal tjáningarfrelsið einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, taka 

við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda. Með 

þessu er svokallað „fjölmiðlafrelsi“ sérstaklega viðurkennt og telur Páll Sigurðsson m.a. að full 

ástæða hefði verið til þess að taka þetta atriði upp í íslensku stjórnarskrána.76 Svíþjóð hefur til 

að mynda lögfest sér kafla um fjölmiðlafrelsi í stjórnarskrá sína.77 Á hinn bóginn má berlega 

ráða af greinargerðinni er fylgdi frumvarpi því er varð að lögum nr. 97/1995 að skilningur 

                                                
71 Helen Nissenbaum: Privacy in Context: Techonlogy, Policy and the Integrity of Social Life, bls. 127. Anna 
Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 337. 
72 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 39. 
73 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 107. 
74 3. mgr. 73. gr. stjskr. nr. 33/1944. 
75 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 66. 
76 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 66. 
77 Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen nr: 1949:105. 
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löggjafans hafi verið sá að þetta frelsi fælist engu að síður í 73. gr. stjskr. og þar með er rétturinn 

verndaður, líkt og Páll Sigurðsson fjallar um í bók sinni Fjölmiðlaréttur.78 Því er ljóst að þrátt 

fyrir muninn á orðalagi íslenska ákvæðisins og ákvæðum 10. gr. MSE hefur verið talið rétt að 

skýra tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjskr. með hliðsjón af MSE og talið að í ákvæðinu felist 

réttur til að taka við og skila áfram upplýsingum.79 

Óheft opinber umræða ásamt frjálsu upplýsingaflæði hefur verið talin ein af forsendum 

lýðræðislegra stjórnarhátta.80 Meginrökin fyrir tjáningarfrelsinu setti Mannréttindadómstóllinn 

fram í einu af fyrstu málunum sem reis út af 10. gr. MSE. Dómurinn taldi það vera eitt af 

hornsteinum lýðræðislegs þjóðfélags og eitt af skilyrðum fyrir framþróun þess, jafnframt til 

þess að hver og einn geti þroskast. Þá fjallaði hann um að frelsið ætti ekki einungis við um 

„upplýsingar“ eða „hugmyndir“ sem falla í góðan jarðveg eða litið er á sem meinlausar eða 

þýðingarlitlar, heldur einnig um þær sem móðga, hneyksla eða fara fyrir brjóstið á ríkinu eða 

einhverjum hluta þjóðarinnar.81 Tjáningarfrelsið er því mikið tengt við lýðræði og eru frjálsar 

stjórnmálaumræður taldar vera innsti kjarni hugtaksins lýðræðislegt þjóðfélag.82 Rík áhersla 

hefur verið lögð á hlutverk fjölmiðla og blaðamanna í lýðræðislegu þjóðfélagi hjá MDE.83 

 Hvað efnislega felst í tjáningarfrelsinu, þá má skv. stjórnarskránni aldrei leiða í lög 

ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsið og er þá átt við yfirlestur handrits 

af hálfu opinberra valdhafa til ákvörðunar hvort rit megi birta eða ekki. Fyrirfarandi tálmanir 

má almennt segja að séu alvarlegri takmarkanir á tjáningarfrelsinu en í eftirfarandi viðurlögum 

því til að mynda verður gildi fréttar sem er stöðvuð vitanlega lítið eftir ákveðinn tíma.84 Ljóst 

er að ekki er um fyrir fram tálmun að ræða þegar upplýsingum, sem hafa áður verið birtar, er 

eytt. Ekki er verið að deila um hvort heimilt hafi verið í upphafi að birta upplýsingar heldur 

frekar hvort birtingin standist enn skoðun. Með víðtækri skilgreiningu á hugtakinu 

tjáningarfrelsi felast í því þrír meginþættir: 

1.   Málfrelsi, 
2.   skoðanafrelsi og  
3.   upplýsingafrelsi. 

                                                
78 Alþt. 1994, A-deild, bls. 2104. Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 66.  
79 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 77. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. 
Mannréttindi, bls. 358. 
80 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 53. 
81 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 354. MDE, The Sunday Times gegn Bretlandi, 26. apríl 1979 (6538/74) 
65. efnisgrein dómsforsendna. 
82 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 354. 
83 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 355. 
84 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 59. 
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Barátta hefur verið háð fyrir tjáningarfrelsinu í gegnum tíðina og hafa margir sigrar náðst en 

þó eru víðtækar takmarkanir sums staðar í heiminum enn þann dag í dag.85 Tjáningarfrelsið 

hefur verið talið til hinna mikilvægustu mannréttinda og að það stuðli að því að sannleikurinn 

komi í ljós en að villum og ranghugmyndum sé eytt.86 Tjáningarfrelsið er þó ekki óheft en líkt 

og með friðhelgi einkalífs eru ýmsar undantekningar heimilar eins og kemur fram í 3. mgr. 73. 

gr. stjskr. Undantekningarnar má þó aðeins setja með lögum og verða þær að teljast 

nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum. 

 Skoðanafrelsi er einn þáttur tjáningarfrelsisins en greina má það í sannfæringarfrelsi annars 

vegar og birtingarfrelsi hins vegar. Skoðanafrelsi er þó lítils virði ef ekki væri heimilt að tjá 

öðrum mönnum þær skoðanir, skoðanafrelsið hefur gildi við greinarmuninn á milli gildisdóma 

og staðhæfinga um staðreyndir sem er algengt álitaefni fyrir MDE. Niðurstaða um ábyrgð á 

tjáningu getur verið mismunandi eftir því í hvorn flokkinn ummæli falla.87 

Tjáning hugsana, skoðana og sannfæringar sem vernduð er af 73. gr. stjskr. getur beinst að 

hvaða málefni sem er, t.d. málum sem varða fáa eða þjóðmál og njóta báðir flokkar verndar 

stjórnarskrárinnar. Meginreglan orðuð í 2. mgr. 73. gr. stjskr. víkur ekki að neinni takmörkun 

eftir efni eða eðli tjáningarinnar og er því almennt gengið út frá því að tjáningarfrelsið er virkt 

óháð efni og eðli tjáningar. Ljóst er þó að við túlkun og beitingu takmörkunarheimildanna getur 

skipt máli í hvaða tilgangi tjáning ummæla eða annars konar tjáning er framkvæmd.88 MDE 

hefur lagt til grundvallar að ákveðnar undantekningar séu frá því að tjáning falli undir vernd 

tjáningarfrelsisákvæðis óháð efni eða eðli hennar. Tjáning sem er ósamrýmanleg þeim gildum 

sem Mannréttindasáttmálinn kunngerir og tryggir er ekki vernduð af 10. gr. MSE með hliðsjón 

af 17. gr. MSE um bann við misnotkun réttinda.89 

Í rökstuðningi MDE úr ýmsum dómum er hægt að sjá að dómstóllinn telur verndina geta 

náð mislangt eftir því á hvaða sviði umfjöllunin er – þó þannig að ákveðin lágmarksvernd sé 

ætíð tryggð. Hörð ummæli geta skipt sköpum um einstaka menn eða hópa manna þegar 

ummælum var ætlað að vera framlag inn í gagnrýna þjóðfélagsumræðu sem eigi myndi ná 

                                                
85 Má nefna Evrópulandið Rússland þar sem ýmis lög eru í gildi er ganga hart að tjáningarfrelsinu og eru m.a. 
vinsælir samfélagsmiðlar lokaðir s.s. Linkedin og svo Facebook í Kína. „Online and On All Fronts“, 
https://www.hrw.org/ 
86 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 53. 
87 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 52 og 65. Sjá umfjöllun í MDE, Egill Einarsson gegn Íslandi, 7. nóvember 
2017 (24703/15). 
88 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 64. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 77. 
89 Dómur yfirdeildar MDE, í Delfi AS gegn Eistlandi, 16. júní 2015 (64569/09) dómstóllinn tók dæmi um þess 
háttar tjáningu: yfirlýsing um afneitun á Helförinni, réttlæting á Nasista-stefnunni, tenging allra múslima við 
hryðjuverk og að sýna gyðinga sem uppsprettu hins illa í Rússlandi. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: 
Fjölmiðlaréttur, bls. 77. 
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markmiði sínu nema skoðendur tjái hug sinn allan, umbúðalaust og að ósekju.90 Stjórnmálaleg 

tjáning, þ.e. sem má líta á sem framlag til opinberrar umræðu eða umhugsunar um 

þjóðfélagsmál eða önnur málefni sem varða almenning nýtur ríkustu verndar 73. gr. stjskr. og 

10. gr. MSE.91 Þjóðfélagsumræðan nýtur því ríkari verndar en nákvæmt efni hennar skiptir ekki 

máli, þ.e. hvort hún varðar pólitíska umræðu í þröngum skilningi eða umræðu um önnur 

málefni er varða almenning, umræðan er því skilgreind með rúmum hætti. Sem dæmi má nefna 

meðferð almannafjár, dýravernd, heilbrigðismál, málefni vinnumarkaðar og launamál, 

jafnframt umfjöllun um félags-, menningar- og umhverfismál.92 Ummæli í viðskiptamiði eða í 

almennum samskiptum milli manna njóta verndar en ekki jafn sérstakrar verndar líkt og 

þjóðfélagsumræðan.93 

Við skoðun á því hverjir njóta verndar tjáningarfrelsis þá, ólíkt þeirri vernd sem bann við 

pyndingum tryggir, njóta lögaðilar einnig verndar ákvæðisins. Verndinni verður þó ekki jafnað 

við vernd einstaklinga sökum þess að tjáning lögaðila telst frekar vera viðskiptaleg tjáning 

heldur en stjórnmálaleg. Vægari beiting skilyrðanna um nauðsyn takmarkana er fyrst og fremst 

það sem felst í lakari vernd lögaðila.94 Þrátt fyrir þetta er staða lögaðila sambærileg vernd 

einstaklinga þegar um miðlun tjáningar af hálfu lögaðila sem eiga og reka fjölmiðla er að ræða. 

Lögaðilar geta með sama hætti og einstaklingar byggt á reglum um nafnleynd heimildarmanna 

og réttinum til aðgangs að upplýsingum hjá stjórnvöldum. Varðandi vernd einstaklinga þá 

verður að telja að orðalag 73. gr. stjskr. beri með sér að verndin taki til allra einstaklinga óháð 

ríkisborgararétti, þjóðerni, búsetu o.s.frv. en til þess að það reyni á ákvæðið verða þó hérlend 

stjórnvöld eða dómstólar að hafa lögsögu í málinu.95 

Sá hluti tjáningarfrelsisins sem eyðing upplýsinga tekur til er frjálst flæði upplýsinga (e. 

freedom of information) eða réttur til aðgangs að upplýsingum. Davíð Þór Björgvinsson telur 

að aðgengi að upplýsingum sé ein af grunnforsendum tjáningarfrelsisins96 og Peter Blume talar 

um að frjálst flæði upplýsinga sé tjáningarfrelsi nútímans.97 Réttur almennings til upplýsinga 

er ein af þeim pólitísku réttindum sem eru innbyggð í grundvallarhugmyndir um lýðræðislegt 

                                                
90 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 65. 
91 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 322. 
92 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 64-5. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 
322. 
93 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 65. Sjá m.a. umfjöllun um ákvarðanir áfrýjunarnefndar neytendamála þar 
sem talið er að rúmt svigrum til mats er á nauðsyn takmörkunar á viðskiptalegri tjáningu; Eiríkur Jónsson: „Reglan 
um að fullyrðingar í auglýsingum þurfi að vera unnt að sanna“, bls. 11-12. 
94 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 78. 
95 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 79. 
96 Davíð Þór Björgvinsson: „Rétturinn til að gleymast. Barátta við vindmyllur?“, http://www.uni.hi.is/davidth. 
97 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 140-141. 
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stjórnkerfi sem í sinni hreinustu mynd gerir ráð fyrir að allar skoðanir og upplýsingar megi 

verða gerðar aðgengilegar fyrir almenning án afskipta ríkisvaldsins. Allir ættu að hafa rétt til 

að birta og dreifa slíkum upplýsingum og í þessu felst líka að það verði að vera til staðar 

aðgengi að gögnum sem skipta samfélagið máli.98 Í framkvæmd hefur MDE talið að skjalasöfn 

á netinu veiti verulegt framlag til varðveitingar og birtingu frétta og upplýsinga, slík skjalasöfn 

veiti mikilvægar heimildir fyrir kennslu og sögulegar rannsóknir, sérstaklega þegar þær eru 

aðgengilegar almenningi og eru þær oftast nær ókeypis.99 Jafnframt kemur fram í MDE, Aleksey 

Ovchinnikov gegn Rússlandi, 10. desember 2010 (24061/04) að í sérstökum aðstæðum gætu 

hömlur á endurnotkun upplýsinga (e. reproducing information) sem hafa verið birtar 

almenningi, verið réttlætanlegar, til dæmis til að koma í veg fyrir frekari birtingu staðreynda 

um einkalíf einstaklings sem varða enga stjórnmálalega eða opinbera umræðu fyrir tilstilli 

almannahagsmuna. Dómurinn tók fram að í sambandi við það þegar upplýsingar um 

einkamálefni einstaklings eru birtar í þeim eina tilgangi að svala forvitni ákveðinna lesenda, þá 

vegur réttur einstaklings til virkrar verndar af friðhelgi einkalífs þyngra á móti tjáningarfrelsi 

blaðamanns. Dómstóllinn taldi sig því þurfa að skoða hvort efnið sem blaðamaður birti legði 

eitthvað á vogarskálarnar í umræðu sem hefur almenna hagsmuni fyrir samfélagið.100 

Fjölmiðlar skipa stóran sess í tjáningarfrelsi einstaklinga en heimsmynd almennings mótast 

m.a. af fjölmiðlum og því efni sem þeir birta. Jafnframt móta þeir skoðanir okkar á mönnum 

og málefnum og í lýðræðisþjóðfélagi er stutt leið frá skoðunum yfir til ákvarðana.101 „Fjórða 

aflið“ hefur fjölmiðlastarfsemi verið kölluð og er það með hliðsjón af hinum þremur 

hefðbundnu þáttum ríkisvaldsins102 og er því umfjöllun um tengingu fjölmiðla við 

tjáningarfrelsi og skoðanamyndun mikilvæg. 

Fjölmiðlaumfjöllun getur bæði haft áhrif á stjórnmálaákvarðanir og svo geta 

stjórnmálamenn og aðrir ráðamenn þjóðfélagsins haft veruleg áhrif á fjölmiðlaumfjöllun, 

jafnvel stýrt henni með því að skammta fjölmiðlum ákveðnar upplýsingar.103 Páll Sigurðsson 

kemst svo að orði að í reynd skapi fjölmiðlar á milli almennings og umheimsins, eins konar 

„glugga“ þar sem auðvelt og eftirsóknarvert er að horfa á útsýnið sem blasir við út um 

gluggann, en flestir vilja hafa nokkra vernd gegn því að aðrir gægist inn um gluggann.104 

                                                
98 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 141. 
99 MDE, Times Newspapers Ltd. gegn Bretlandi (Nos 1 og 2), 10. mars 2009 (3002/03 og 23676/03), málsgr. 45.  
100 MDE, Aleksey Ocvhinnikov gegn Rússlandi, 10. desember 2010 (24061/04), málsgr. 50. 
101 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 39. 
102 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 39. 
103 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 39. 
104 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 42. 
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Hlutverk fjölmiðla, þegar á heildina er litið, er að upplýsa, fræða, mennta og skemmta, auk 

þess að birta almennar tilkynningar og auglýsingar.105  

2.5 Jafnvægið á milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis 
Margoft hefur verið tekist á um hvort tjáning hafi brotið gegn friðhelgi einkalífs, bæði í einka- 

og refsimálum. Tjáningarfrelsið, m.a. fjölmiðlafrelsi og réttur til upplýsinga er óumdeilanlega 

hagsmunir sem vegast á við persónuvernd einstaklings þegar tekin er ákvörðun um að birta 

persónuupplýsingar, sbr. Hrd. 1999, bls. 857 (252/2998) þar sem í refsimáli gegn ritara 

ævisögu geðlæknis var birt frásögn um einkamálefni sjúklings. Hæstiréttur fjallaði um mörkin 

milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs og taldi að við ákvörðun á mörkum tjáningarfrelsis 

hefur í dómaframkvæmd verið litið mjög til þess að vegna lýðræðishefða verði að tryggja að 

fram geti farið þjóðfélagsleg umræða. Það gilti m.a. við úrlausn um mörk tjáningarfrelsis 

rithöfunda og blaðamanna. En í málinu voru ekki neinir slíkir hagsmunir sem réttlættu að 

gengið væri svo harkalega á friðhelgi einkalífs og var sakfelling ákærða samrýmanleg heimild 

3. mgr. 73. gr. stjskr. og 2. mgr. 10. gr. MSE.  

Það er útbreidd skoðun að þegar upplýsingar komast á netið, séu þær þar að eilífu.106 

Upplýsingar á netinu geta verið til ama, til dæmis vegið að heiðri einstaklinga, í tilvikum svo 

harkalega að fólk geti misst vinnu vegna þeirra o.fl.107 Þegar einstaklingur óskar eftir því að 

upplýsingum um hann verði eytt er aðeins tekist á um hvort fjarlægja eigi þær frá því tímamarki 

sem þess er krafist og til frambúðar. Hvað sem tjáningarfrelsinu líður, þá þarf að skoða hvort 

og hvernig það snerti tjáningarfrelsið þegar upplýsingum sem hafa verið gerðar aðgengilegar 

er eytt. Tækninýjungar í fjölmiðlum skapa gríðarlega togstreitu milli tjáningarfrelsis og 

friðhelgi einkalífs.108 Getur vernd tjáningarfrelsis stöðvast á einhverjum tímapunkti? Nær vernd 

tjáningarfrelsis bara yfir þann tímapunkt þegar upplýsingar eru birtar en ekki um ókomna tíð? 

Verður að telja að svar við þessu sé nei. Í þeim tilfellum þar sem eyða skal upplýsingum sem 

unnið var löglega með í upphafi eða þær birtar, þá er heimildin einfaldlega ekki lengur til 

staðar. Davíð Þór Björgvinsson fjallar um hér að aftan hvernig krafan um að fjarlægja 

upplýsingar hefur áhrif á tjáningarfrelsið. Því í tjáningarfrelsinu felst réttur til upplýsinga og 

frelsi fjölmiðla til að flytja fréttir. Nú á tímum eru vefsíður fjölmiðla, þar sem eldri fréttir 

birtast, hluti af þeirra fjölmiðlun. Með því að krefjast þess að þeir taki upplýsingar niður hefur 

                                                
105 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 40. 
106 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
101. 
107 Jeffrey Rosen: „Free speech, privacy, and the web that never forgets“, bls. 345. 
108 Jeffrey Rosen: „Free speech, privacy, and the web that never forgets“, bls. 346. 
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athafnafrelsi þeirra verið skert að einhverju leyti. Einnig ef horft er utan fjölmiðlafrelsisins, þá 

felst í tjáningarfrelsinu réttur almennings til upplýsinga.  

Hægt er að skoða aðgengi upplýsinga út frá tveimur hópum; þeir sem hafa notið 

tjáningarfrelsi annarra og þar með fengið aðgang að upplýsingum áður en þeim hefur verið eytt 

og svo þeir sem vilja nálgast upplýsingar en hafa ekki tök á því vegna þess að þeim hefur verið 

eytt. Réttindi einstaklinga í fyrrnefnda hópnum eru eflaust ekki skert nema að því leyti þegar 

þeir vilja nálgast upplýsingarnar aftur. Það getur verið af ýmsum ástæðum, s.s. til þess að styðja 

réttarkröfur eða vegna rannsóknarvinnu. En réttindi einstaklinga seinni hópsins til aðgangs að 

upplýsingum er skertur jafnvel enn frekar því framboð á upplýsingum hefur verið takmarkað. 

Þannig hefur það þau áhrif að þeir hafa ekki aðgang að upplýsingum sem þeir vilja nálgast og 

jafnframt hafa þeir ekki vitneskju um að gögnin hafi nokkurn tímann verið til staðar; með 

öðrum orðum, þeir vita ekki af hverju þeir eru að missa af. 

Þegar togstreitan milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis er skoðuð í tengslum við netið 

er spurning hvort heimildarvefsíður109 ættu aðeins að vera verndaðar eða hvort niðurstöður 

leitarvéla ættu einnig að vera verndaðar. Þar takast á annars vegar rétturinn til að taka á móti 

upplýsingum á netinu og hins vegar réttur þeirra sem upplýsingarnar varða.110 Eugene Volokt 

hefur fært rök fyrir því að leitarniðurstöður Google njóti tjáningarfrelsis sem verndað er af 

fyrsta viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar.111 

Í 3. mgr. 71. gr. stjskr. kemur fram að takmarkanir eru heimilar á einkalífsverndinni „vegna 

réttinda annarra“, þar er m.a. verið að skírskota til tjáningarfrelsisins. Málsgreinin hefur að 

geyma sérstaka lagaáskilnaðarreglu sem gerir það að skilyrði að þegar takmarkanir eru leyfðar 

vegna réttinda annarra verði brýna nauðsyn að bera til.  

Örðugt getur verið að finna mörkin milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs en réttindin 

eru jafnrétthá og árekstur þeirra kallar á þróun á aðferðarfræði. Slík þróun verður þó ekki til 

þess að öðrum réttindunum sé sjálfkrafa veitt forskot á hin.112 Ljóst er að við beitingu 

tjáningarfrelsis verður að leggja megináherslu á höfuðregluna sem verndar hið óhefta frelsi til 

að tjá sig og takmarkanir á frelsinu eru því undantekningar frá höfuðreglunni.113 Hið sama á 

við um friðhelgi einkalífs, takmarkanir á því eru undantekningar. Slíkar 

                                                
109 Með heimildarvefsíðum er átt við í ritgerð þessari þær vefsíður sem birta það efni sem er til skoðunar, e. source. 
110 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to Be Forgotten“, bls. 40. 
111 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
119. Eugene Volokh og Donald M. Falk: „First Amendment Protection for Search Engine Search Results, Google 
White Paper“, frá 20. apríl 2012. 
112 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 354. Páll Sigurðsson kemst svo að orði í bók sinni Fjölmiðlaréttur að 
ákvæðin standi hlið við hlið í stjórnarskránni og „vega þar salt“ ef svo má að orði komast, bls. 103. 
113 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 55. 
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undantekningarheimildirnar verður yfirleitt að skýra á þröngan hátt. MDE tekur fram í máli 

Þorgeirs Þorgeirssonar gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) að tjáningarfrelsi sem 10. gr. 

MSE tryggir sé háð nokkrum undantekningum, sem þó ber að skýra þröngt, og sýna verði fram 

á nauðsyn takmarkana í lýðræðissamfélagi með sannfærandi hætti. 

 Til viðbótar við þá togstreitu sem getur myndast milli þessara tveggja réttinda þá haldast 

þau líka í hendur. Til þess að maðurinn geti ræktað einstaklingseðli sitt, hugsað, þroskast og 

iðkað sitt persónufrelsi er einkalífsrétturinn nauðsynlegur. Tjáningarfrelsið er honum þá 

nauðsynlegt til að geta staðið vörð um rétt sinn. Þannig eru réttindin samofin og 

óaðskiljanleg.114 

 Ákveðið jafnvægi þarf að finna á milli sjálfsákvörðunarréttarins og réttarins til að taka á 

móti upplýsingum og ættu undanþágur frá persónuverndarlögum að vera túlkaðar með þetta í 

huga.115 

Þorgeir Örlygsson fjallaði um í grein sinni um Meðferð persónuupplýsinga sem birtist rétt 

fyrir síðustu aldarmót að með þróun persónuverndar væri umhugsunarefni hvort sú stóraukna 

áhersla stjórnarskrárinnar um rétt manna til friðhelgi einkalífs hafi það í för með sér að þegar 

tekist er á um friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsið beri í vafatilvikum að skýra lagareglurnar 

þannig að persónuverndin og friðhelgi einkalífs gangi framar tjáningarfrelsinu.116 Þetta á þó 

tæplega við nú til dags og hefur áherslubreyting hugsanlega átt sér stað. Þetta ætti a.m.k. ekki 

við þegar fjölmiðlafrelsið á í hlut en mögulega frekar þegar tjáningarfrelsi einstaklings er vegið 

upp á móti friðhelgi einkalífs annars. 

 Sú spenna sem er á milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs er skýr í heimi fjölmiðla, en 

fjölmiðlamenn hafa það að starfi og að markmiði að fjalla um það sem er fréttnæmt. 

Óhjákvæmilega fylgir því að fjallað er um málefni einstaklinga sem ef til vill eru ekki á þeirri 

skoðun að málefni þeirra ættu að vera gerð opinber og telji þeir að gengið sé að persónulegum 

og djúpstæðum rétti þeirra til að eiga einkalíf sitt í friði frá öðrum mönnum. Þeir sem eru á 

hinum pólnum telja það vera skyldu sína að upplýsa almenning um allt sem skiptir máli, þrátt 

fyrir að með því sé gengið nærri hagsmunum einstaklinga til einkalífsverndar.117 

 Skoðana- og tjáningarfrelsið eru ein af mikilvægustu réttindum borgara og eru ein af elstu 

réttindum þeirra og þar með ein af undirstöðum lýðræðisþjóðfélags118 ólíkt friðhelgi einkalífs 

                                                
114 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 175. 
115 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 235. 
116 Þorgeir Örlygsson: „Meðferð persónuupplýsinga“, bls. 490. 
117 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 102. 
118 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2103.  
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sem á sér ekki jafn langa sögu119 en hefur þó verið í stöðugri sókn síðustu aldir.120 Þrátt fyrir 

mikilvægi tjáningarfrelsisins er það meðal vandmeðförnustu réttindanna því ekki er hægt að 

njóta þeirra án ábyrgðar og nauðsynlegt getur verið að setja frelsinu ýmsar skorður vegna 

hagsmuna annarra einstaklinga.121 

Sem fyrr segir er aðgengi að upplýsingum ein af grunnforsendum fyrir tjáningarfrelsinu og 

þegar upplýsingum er eytt er verið að takmarka tjáningarfrelsið,122 meðal annars aðgengi að 

upplýsingum. Í MDE, Jersild gegn Danmörku 23. september 1994 (15890/89) tók dómurinn 

fram að fjölmiðlar hafi ekki einungis það hlutverk að upplýsa almenning heldur hafi 

almenningur jafnframt rétt á því að taka á móti upplýsingum. Skörun milli friðhelgi einkalífs 

og aðgengi að upplýsingum hefur aukist í upplýsingasamfélaginu með sífelldri þörf fyrir 

samskipti, ekki síst vegna samskipta á netinu.123 Það er þó ekki þar með sagt að réttur 

almennings til upplýsinga eigi að vera óheftur því það geta verið réttmætar samfélagslegar 

ástæður sem mæla gegn því. Blume telur að þessir hagsmunir ættu að vera metnir af 

veigamiklum þunga (e. considerable gravity) og þar sem þeir beinast að einstaklingum hafa 

þeir ekki jafn mikla vigt og hagsmunir af aðgengi að upplýsingum. Þrátt fyrir þetta væru til 

aðstæður þar sem takmörkun á rétti til upplýsinga væri réttlætanleg og myndi ekki setja 

lýðræðið í hættu.124  

Davíð Þór Björgvinsson telur að „[...]mögulegar stórfelldar breytingar á leitarniðurstöðum 

fyrirtækisins [Innsk. Google] til að fullnægja kröfum friðhelgi einkalífs, eru til þess fallnar að 

hafa víðtæk áhrif á aðgengi almennings að upplýsingum“. Davíð telur að ef að líkum lætur, þá 

gæti þessi tilhögun haft neikvæðar afleiðingar fyrir tjáningarfrelsið.125  

Aðgengi að upplýsingum byggist á almennum pólitískum grunni en persónuvernd byggist 

á vernd einstaklingsins. Ljóst er að réttindin byggjast á mismunandi grunnhugmyndum sem 

hefur áhrif á lagasetningu þegar reynt er að ljá báðum gildum vægi.126 Tjáningarfrelsið er 

víðtækara þegar gagnrýni beinist að ríkinu heldur en að einstaklingum.127  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur þróað ákveðna nálgun á þau viðmið sem hann telur 

rétt að líta til þegar tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífs er vegið á móti hvoru öðru. Dómurinn 

                                                
119 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 111. 
120 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 9-10. 
121 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2103.  
122 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
123 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 140. 
124 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 141-142. 
125 Davíð Þór Björgvinsson: „Rétturinn til að gleymast. Barátta við vindmyllur?“, http://www.uni.hi.is/davidth. 
126 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 140. 
127 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsið“, bls. 355. 
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vísar yfirleitt til MDE, Axel Springer AG gegn Þýskalandi, 7. febrúar 2012 (39954/08) og 

viðmiðin eru: 

1.   Framlag til umræðu sem varðar almenning. 

2.   Hversu vel þekktur er viðkomandi og frá hverju er sagt? 

3.   Fyrri háttsemi viðkomandi. 

4.   Aðferð við öflun upplýsinganna og sannleiksgildi þeirra. 

5.   Efni, form og afleiðingar birtingarinnar. 

6.   Þyngd viðurlaganna sem ákvörðuð eru. 

Atriðin eru ekki tæmandi talin, þau eru almenn og í einstökum málum getur reynt á sérstök 

atriði sem ekki er að finna á þessum lista.128 Þegar Mannréttindadómstóllinn athugar hvort 

aðildarríki hafi brotið gegn MSE lítur dómstóllinn til þess hvort innlendir dómstólar hafi horft 

til ofangreindra viðmiða. 

Mannréttindadómstóllinn lítur m.a. til þess hvort birting persónuupplýsinga um 

nafngreinda einstaklinga hafi verið nauðsynleg sem liður í almennri þjóðfélagsumræðu, hvort 

birtingin hafi átt erindi við almenning og hvort almannahagsmunir hafi verið tengdir 

birtingunni. Við matið hefur skipt máli hvort um sé að ræða fræga einstaklinga, menn sem hafa 

gegnt trúnaðarstörfum fyrir almenning og hvort það hafi verið samfélagslegir hagsmunir til 

staðar af því að almenningur fengi að fylgjast með einkalífi einstaklinganna.129 Vernd á 

fréttnæmu efni eða efni sem almenningur hefur hagsmuni af því að vita um, eru hagsmunir sem 

vegast á í deilum varðandi upplýsingar.130 

Það er því m.a. efni tjáningar og að hverjum hún beinist sem skoðað er varðandi mat á 

mörkum þessara tveggja réttinda. Verður að telja að mörkin milli efnis og hver einstaklingurinn 

er, séu ekki skýr þar sem efni tjáningar kann að varða almenning einmitt vegna þess hver 

persónan er. 

Í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur hann m.a. fjallað um þá þjóðfélagslegu hagsmuni sem 

tjáningarfrelsið verndar og í Hrd. 1. mars 2007 (278/2006) þegar deilt var um myndbirtingar 

af Bubba Morthens tónlistarmanni þá taldi Hæstiréttur það skipta grundvallarmáli, um þær 

skorður sem friðhelgi einkalífs setur tjáningarfrelsinu, hvort hið birta efni, myndir eða texti, 

geti talist þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu og eigi þannig erindi til almennings.  

                                                
128 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 139. 
129 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 190. 
130 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
109. 
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Rétturinn til að vita (e. right to know) tilheyrir réttinum að fá að taka við upplýsingum, sem 

verndaður er af 73. stjskr. og 10. gr. MSE. Rétturinn til að vita leiðir af tjáningarfrelsi þess sem 

gerir upplýsingarnar aðgengilegar og er til staðar óumflýjanlegur árekstur milli réttarins til að 

gleymast og réttarins til að vita. Prófessor Luciano Floridi, telur ekki best að stigskipta 

réttindunum þannig að öðrum réttindunum sé gert hærra undir höfði heldur en hinum, heldur 

ætti, þegar unnið er úr árekstrinum, að láta það ráðast af sérstökum atvikum, samhengi og 

framkvæmd og að það er engin nothæf almenn leið til að finna út hvað eigi að koma á undan, 

aðeins þekking og góð dómgreind.131 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið að sérstaklega 

sterk rök þurfi til þess ef takmarka eigi aðgang almennings að upplýsingum sem hann hefur 

rétt á að taka við.132 

Aldur upplýsinganna kann einnig að hafa áhrif sem og tímasetning þeirra. Fjölmiðlar hafa 

áhrif á einkalíf með tvennum hætti: með því að afhjúpa atburði eða upplýsingar sem ættu að 

vera einkamál og með því að opinbera atburði eða upplýsingar sem hafa samfélagslega eða 

pólitíska þýðingu sem ganga framar einkamálefnum. Varðandi seinni birtinguna þá hafa 

takmörk vegna friðhelgi einkalífs þýðingu út frá aldri, þ.e. um leið og sá tími sem er liðinn sem 

almenningur hefur sérstaka hagsmuni af þeim áhrifum sem upplýsingarnar hafa þá á 

einstaklingurinn rétt á að njóta nafnleysis og einkalífs síns.133 Meg Leta Ambrose hefur bent á 

að sum lög veiti undantekningar frá eyðingu upplýsinga vegna sagnfræðilegra og tölfræðilegra 

þarfa, einnig vegna öryggis almennings en hún telur að umfjöllun um undanþágur skorti 

mikilvægan þátt sem er tíminn, þ.e. breytilegu eðli upplýsinga með tímanum.134 Ambrose 

bendir á að nú þegar hefur löggjafi Bandaríkjanna metið það sem svo að aðgengi og birting 

ákveðinna upplýsinga skuli miðast við ákveðinn aldur.135 Ef horft er út frá íslenskri löggjöf er 

hægt að sjá dæmi um að aðgengi að upplýsingum og birting upplýsinga skuli miðast við 

ákveðinn aldur. Dæmi um lög sem opna aðgengi að upplýsingum eftir ákveðinn tíma eru lög 

um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 en samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laganna er skylt að veita 

almenningi aðgang að skjölum þegar liðin eru 30 ár frá því þau urðu til, nema undantekningar 

laganna eigi við. Undanþágur eru frá aðgangi almennings að gögnum um fjárhags- og 

einkamálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari ef samþykki þess sem á í 

                                                
131 EU Data Protection law: a ‘right to be forgotten‘? Evidence, bls. 20. 
132 MDE, Wegrzynowski gegn Póllandi. 16. október 2013, (33846/07), málsgr. 57. 
133 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 230. 
134 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
101-102. 
135 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
110. 
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hlut er ekki til staðar, sbr. 1. mgr. 26. gr. laganna. Skylt er þó að veita aðgang að þeim eftir 80 

ár þrátt fyrir að þau varði fjárhags- og einkamálefni einstaklinga, þar á meðal 

persónuupplýsingar sem teljast viðkvæmar í skilningi 8. tölul. 2. gr. laga um persónuvernd og 

meðferð upplýsinga. Enn ein takmörkunin er á 80 ára réttinum ef um aðgang að sjúkraskrám 

og öðrum skrám um heilsufarsupplýsingar nafngreindra manna er að ræða, en aðgangur er ekki 

heimill fyrr en liðin eru 100 ár frá síðustu færslu, sbr. 3. mgr. 26. gr. laganna. Um lög sem 

takmarka gildistíma birtingu upplýsinga eru t.d. sakavottorð en skv. 8. gr. reglna um sakaskrá 

ríkisins nr. 680/2009 eru ákveðin tímamörk um hvenær tilgreina skuli upplýsingar um brot á 

almennum hegningarlögum og lögum um ávana- og fíkniefni. Má sem dæmi nefna, að 

fangelsisdómur er ekki tilgreindur ef liðin eru 5 ár frá dómsuppkvaðningu eða frá því dómþoli 

var látinn laus, hafi hann afplánað refsingu, sbr. b-lið 2. mgr. 8. gr. reglnanna. Ljóst er því að í 

því hagsmunamati sem fara þarf fram þegar aðgengi að upplýsingum og friðhelgi einkalífs 

vegast á, er aldur gagna einn þáttur sem kann að hafa áhrif og verður að telja að aldurinn getur 

vegað í báðar áttir, þ.e. stutt aðgengi að upplýsingum eða stutt eyðingu eða takmörkun á 

aðgengi að upplýsingum. 

Ein af þeim viðmiðunum sem þarf að skoða varðandi efni upplýsinganna er hvort það að 

birta efni sé að fara á svig við refsilög. T.d. það að birta barnaklám, en þá verður ábyrgðaraðili 

að fjarlægja tengla sem vísa á það og ábyrgðaraðilar verða einnig að eyða efni vegna 

höfundaréttar.136 

Þær upplýsingar sem gætu verið á mörkum tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs með tilliti 

til réttarins til að gleymast væru gamlar upplýsingar um lítið alvarlega glæpi meðan nýrri og 

alvarlegri glæpir ættu meiri erindi við almenning. En það sem væri ekki nálægt mörkunum 

væru t.d. upplýsingar sem hinn skráði myndi vilja verði eytt jafnvel þó þær séu ekki 

ærumeiðandi og þær sem falla ekki skýrlega undir hagsmuni almennings.137 

2.5.1 Opinberar persónur 

Eins og fram kemur í þeirri aðferðarfræði sem Mannréttindadómstóll Evrópu notar í 

framkvæmd sinni þá skiptir máli hver einstaklingurinn er þegar tekist er á um friðhelgi einkalífs 

og birtingu persónuupplýsinga. Efnið eitt og sér þarf ekki að hafa úrslitaþýðingu ef sá 

einstaklingur sem fjallað er um er opinber persóna eða almannapersóna (e. public figures).138 

Friðhelgi einkalífs opinberra persóna hefur verið talin minni heldur en hjá öðrum.139 Þegar talað 

                                                
136 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 39. 
137 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 39. 
138 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 120. 
139 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 139. 
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er um opinberar persónur er átt við einstakling er sem er kunnur í samfélaginu, oftast 

þjóðkunnur en hann getur líka verið þekktur á afmörkuðu svæði. Hægt er svo að flokka 

almannapersónur í þrjá flokka en Páll Sigurðsson hefur fjallað um eftirfarandi skiptingu. 

Einstaklingur: 

1)   er þekktur fyrir starf eða stöðu sem hann gegnir, oft trúnaðarmaður í almannaþágu 
sem stjórnmálamaður eða hátt settur, áberandi embættismaður eða sá sem tekur þátt 
í opinberu lífi, 

2)   hefur komið sér á framfæri t.d. vegna íþrótta eða lista eða 
3)   er frægur eða alþekktur og umtalaður fyrir það eitt að „vera til“ m.a. kóngafólk sem 

fæðist inn í „sviðsljósið“.140 
Þrátt fyrir að opinberar persónur geta notið minni verndar einkalífs síns fer það eftir 

staðreyndum141 og eðli máls hverju sinni, hversu langt megi ganga að persónu manna og ekki 

má víkja frá þeirri hugsun að allir menn njóta einkalífsverndar samkvæmt lögum.142 Með 

víðtækara tjáningarfrelsi er ekki verið að taka í burtu friðhelgi þeirra, heldur með öðrum orðum 

er vernd þeirra aðeins takmarkaðri en hjá öðrum. Það skiptir þó máli frá hverju er sagt, hvort 

það t.d. tengist opinberu hlutverki viðkomandi eða ekki, því vissulega eiga þessir einstaklingar 

rétt á einkalífsvernd um þau atriði sem ótengd eru þeirra opinbera hlutverki.143 

 Ástæða þess að fjalla megi um einkamálefni þeirra sem falla í flokk 1 er til dæmis svo 

upplýsa megi almenning til að hann geti metið réttilega hvort viðkomandi sé í raun fullfær um 

að þjóna starfi sínu af sóma og treysta megi dómgreind hans. Þetta á mun síður við um fólk 

sem tilheyrir flokkum 2 og 3.144 Einstaklingar sem eru í sviðsljósi þjóðmálaumræðunnar vegna 

þess að þeir falla í flokk 1 verða því að þola nærgöngula og hvassyrta umræðu um verk sín. 

Jafnvel að nokkru marki um persónu sína, þegar persónulegar eigindir varða starf þeirra. Kann 

þetta einnig að eiga við um þá sem hafa sjálfir komið sér á framfæri með opinberum hætti.145 

Ekki er loku fyrir það skotið að ummæli um jafnvel lítt þekkta einstaklinga kunni að falla undir 

hina ríku vernd þjóðfélagsumræðunnar ef ummælin bera með sér slíka þjóðfélagslega 

skírskotun.146 

 Það að opinberar persónur kunni að hafa takmarkaðri vernd fyrir einkalíf sínu er þó ekki 

óumdeilanlegt. Meðal annars þá fjallaði núverandi dómsmálaráðherra um málefni opinberra 

persóna á aðalfundi Dómarafélags Íslands í nóvember 2017. Benti hún á að tjáningarfrelsinu 

                                                
140 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 109. 
141 Raymond Wacks: Privacy and media freedom, bls. 160. 
142 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 110. 
143 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 139. 
144 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 110. 
145 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 133-134. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 
323. 
146 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 323. 
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er skipað skör lægra en friðhelgi einkalífs vegna þess að skerða megi tjáningarfrelsið vegna 

mannorðs annarra. Ráðherrann taldi það vera umhugsunarefni fyrir löggjafann að opinberar 

persónur þyrftu að þola hvassari umræðu þrátt fyrir að löggjafinn hefði hvergi skilgreint hverjir 

það eru sem geta talist opinberar persónur eða gert þennan skilsmun í lagatexta. Jafnframt 

sagðist hún ekki vera viss um að þessi skilsmunur sé sanngjarn eða í þágu almennings.147  

Hvernig dómstólar hafa fjallað um jafnvægið má líta til héraðsdóms sem birtur er með dómi 

Hæstaréttar, í Hrd. 1979, bls. 647 kemur fram að:  

Meðal þeirra hagsmuna, sem [...] kunna að vera metnir meir en hagsmunir æruverndar, eru 
hagsmunir samfélagsins af því, að umræður um opinber málefni geti farið fram í þeim mæli 
sem hinar lýðræðislegu og þingræðislegu grundvallarreglur krefjast. Meðal annars er 
nauðsynlegt að menn geti gagnrýnt pólitíska andstæðinga, athafnir þeirra og skoðanir að 
vissu marki. Ekki eru menn sammála um, hversu langt eigi að ganga í þessu efni almennt, en hér 
verða dómstólar að skera úr eftir málavöxtum hverju sinni. Við þetta mat verður m.a. að gæta 
þess að opinberum umræðum verði ekki settar of þröngar skorður eða hlutverki fjölmiðla að því 
er varðar upplýsingastarfsemi og gagnrýni.148 [áherslur höfundar] Hæstiréttur vék þó ekki 
sérstaklega að þessu atriði. 

Fyrri háttsemi viðkomandi getur leitt til þess að tjáningarfrelsið sé rýmkað, en það er m.a. ef 

menn hafa gert einhverja þætti einkalífs síns að umtalsefni í fjölmiðlun og fjölmiðlar fjalla svo 

síðar um það að eigin frumkvæði. Þá hefur dómaframkvæmd einnig sýnt fram á að þrátt fyrir 

að viðkomandi hafi ekki sjálfur opinberað málefni sín þá kunna þau að lenda á einhvern hátt í 

þjóðfélagsumræðunni. Afleiðingarnar eru þær að einkalífsverndin teljist lakari en ella. 

Útgangspunkturinn er þá hvort ummælin eigi yfir höfuð erindi til almennings.149 Rýmkað 

tjáningarfrelsi fer þó líka í aðra átt þegar kjörnir fulltrúar eiga í hlut þegar þeir vekja athygli á 

hugðarefnum sínum og verja hagsmuni almennings. Í slíkum tilvikum njóta þeir að einhverju 

leyti rýmkaðs tjáningarfrelsis sjálfir.150 

Fjölmiðlafrelsið helst í hendur við rýmkað tjáningarfrelsi þegar opinberar persónur eiga í 

hlut. Eins og kemur fram í MDE, Oberschlicks gegn Austurríki, 23. maí 1991 (11662/85) þá 

veitir fjölmiðlafrelsi almenningi bestu leiðina til að uppgötva og mynda sér skoðun á 

hugmyndum og athæfi pólitískra leiðtoga.151 Í samræmi við mikilvægi tjáningarfrelsisins fyrir 

lýðræðislegt samfélag og þá vernd sem fjölmiðlar hafa, fjallaði dómurinn um að þeir megi þó 

ekki fara yfir mörkin meðal annars vegna hagsmuna sem felst í vernd æru og réttinda annarra. 

                                                
147 „Ráðherra telur tjáningarfrelsi skipað skör lægra en rétti til einkalífs“, http://www. visir.is. 
148 Breytingar Páls Sigurðssonar í bókinni Fjölmiðlaréttur, bls. 44. 
149 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 325-326. 
150 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 355. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 
327. 
151 MDE, Oberschlicks gegn Austurríki, 23. maí 1991 (11662/85), málsgr. 58. 
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Það sem er þó mikilvægt og hvílir á þeim er að skýra frá upplýsingum og hugrenningum í þágu 

almannahagsmuna, sbr. MDE, Jersild gegn Danmörku 23. september 1994 (15890/89). 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir því að opinberar persónur þurfi að þola rýmkað 

tjáningarfrelsi á sinn kostnað og er það einn af þeim þáttum sem ber að skoða þegar dómstólar 

kanna hvar mörkin liggja á milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis. Hvort nákvæmlega 

sömu rök eigi við þegar óskað er eftir eyðingu upplýsinga verður þó að kanna enn frekar. 

2.6 Hagsmunir sem takast á við ákvörðun um eyðingu upplýsinga 
Hér verður fjallað um þá hagsmuni sem koma til skoðunar þegar einstaklingur krefst þess að 

persónuupplýsingum um hann verði eytt og að hann hafi rétt til þess að gleymast. Nánari lýsing 

á rétti til eyðingar í núverandi regluverki er að finna í 5. kafla og réttinum til að gleymast í 6. 

kafla. Ekki er um tæmandi talningu að ræða heldur er aðeins ákveðnum hagsmunum velt upp. 

Umfjöllun þessi miðast einungis við hvort heimilt sé að eyða upplýsingum eða fjarlægja tengla 

sem vísa á þær en ekki hvort heimilt hafi verið að birta upplýsingarnar í upphafi.  

Hagsmunirnir sem um ræðir geta varðað hinn skráða, ábyrgðaraðila eða þriðju aðila, til að 

mynda almenning. Þá geta hagsmunirnir verið til hagsbóta fyrir fleiri en einn hóp í einu. Sem 

dæmi má nefna að þeir hagsmunir sem felast í því að upplýsingar séu varðveittar til að hægt 

sanna réttarkröfur, geta gagnast fleirum heldur en bara hinum skráða, t.d. ábyrgðaraðila eða 

þriðja aðila. 

Þeir hagsmunir sem togast á og eiga stóran þátt í eyðingu upplýsinga eru friðhelgi einkalífs 

annars vegar og tjáningarfrelsi annarra hins vegar.152 Óheft tjáning getur orðið til þess að 

einstaklingur fái að þroska hæfileika sína á mismunandi sviðum og að þeir geti notið sín til 

fullnustu.153 Víst er að óheft tjáning annarra getur gengið þvert gegn þessu og orðið til þess að 

einstaklingur fái ekki að þroskast og njóta sín vegna upplýsinga sem eru opinberar um hann. 

Með því að einstaklingurinn fái að ráða hvort upplýsingum um sig verði eytt þá er hann að 

takmarka tjáningu annarra um sig.154 Þessari togstreitu var lýst í síðasta kafla. 

Hagsmunir einstaklinga af því að fá upplýsingum eytt er m.a. þegar upplýsingarnar eru 

einstaklingum til ama, þær hafa áhrif á daglegt líf og jafnvel sálarlíf þeirra. Upplýsingar geta 

haft heftandi áhrif á einstaklinga til að taka fullan þátt í samfélaginu en það gæti átt sér stað í 

alvarlegri tilvikum. Frekari varðveisla persónuupplýsinga ætti að vera lögmæt ef nauðsyn 

                                                
152 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
118. 
153 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 53. 
154 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
118. 
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krefur til að neyta réttar til tjáningar- og upplýsingafrelsis, uppfylla lagaskyldu eða vegna 

verkefnis í þágu almannahagsmuna og lýðheilsu. Skjalavistun í þágu almannahagsmuna, 

vísinda – eða sagnfræðirannsóknir eða rannsóknir í tölfræðilegum tilgangi eru allt hagsmunir 

sem fjallað er um í formála pvrg. um hvenær frekari varðveisla ætti að vera lögmæt.155 

Þeir sem eru fylgjandi réttinum til að gleymast halda því oft fram að með því að hafa 

möguleika á að láta fjarlægja persónuupplýsingar og þar með hafa fulla stjórn yfir 

persónuupplýsingum sínum, gæti einstaklingurinn byggt upp sjálfsvitund sína á betri hátt, því 

þegar öllu er á botninn hvolft er varla nokkur annar í betri stöðu heldur en einstaklingurinn 

sjálfur til að segja eigin sögu.156 

Daniel J. Solove fjallaði um þær hættur sem steðja að heiminum þegar rangar, meiðandi, 

varhugaverðar eða jafnvel sannar en vandræðalegar upplýsingar um einstaklinga geta varðveist 

í óendanlegan tíma og auðvelt er að nálgast þær t.d. með leitarvél Google. Þau áhrif sem það 

getur haft á hinn skráða geta falist í óhóflegri byrði t.d. í tengslum við atvinnumöguleika, frelsi 

eða með að fá annað tækifæri.157  

Í hagsmunamatinu sem fara þarf fram þegar skoðað er hvort eyða eigi upplýsingum getur 

þurft að taka mið af menningarlegum þáttum sem einum af staðreyndum máls. Raymond 

Wacks fjallar um í bók sinni Privacy and media freedom að einstaklingsþættir geti haft áhrif á 

aðstæður í hverju máli. Hann telur að þegar persónuupplýsingar eru viðkvæmar hafi 

einstaklingurinn hagsmuni af því að farið sé leynt með þær. Við mat á því geta menningarlegir 

þættir óhjákvæmilega haft áhrif og tekur hann dæmi um það að Bretar eru mun lokaðri við að 

tjá sig um laun sín heldur en Norðurlandabúar.158 Þær hættur sem skapast við misnotkun 

persónuupplýsinga geta náð mismunandi þröskuldi milli landa á mismunandi tímum.159 Með 

hliðsjón af þessu mætti telja að menningarlegir þættir gætu haft áhrif á það mat sem fara þurfi 

fram þegar einstaklingur krefst þess að persónuupplýsingum sé eytt. Séu þessir þættir teknir 

inn í matið væri hægt að sjá þá niðurstöðu að krafa tveggja einstaklinga um eyðingu á 

nákvæmlega eins upplýsingum gætu orðið mismunandi.  

Það þarf einnig að skoða þann möguleika að einstakar upplýsingar geta verið skaðlausar en 

um leið og þeim er bætt við aðrar skaðlausar upplýsingar geta þær þar með orðið viðkvæmar. 

Raymond Wacks tekur sem dæmi heimilisfang einstaklings sem eitt og sér geti varla talist til 

viðkvæmra upplýsinga en um leið og t.d. starfsheiti hans er sett saman við heimilisfangið kunni 

                                                
155 65. lið formála reglugerðar ESB nr. 2016/679. 
156 Ugo Pagallo og Massimo Durante: „Legal Memories and the Right to Be Forgotten“, bls. 21-22. 
157 Daniel J. Solove: The future of reputation, bls. 17. 
158 Raymond Wacks: Privacy and media freedom, bls. 6-8.  
159 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 22. 
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að verða til viðkvæmar upplýsingar, einstaklingur kann þá að hafa lögmæta hagsmuni af því 

að halda þeim leyndum.160 Jafnframt þegar upplýsingar sem einar og sér myndu ekki teljast 

viðkvæmar og væru mögulega opnar almenningi eru birtar í ákveðnu samhengi þá kunna þær 

að verða viðkvæmar og jafnvel meiðandi.161 Þar með er ekki aðeins efni upplýsinganna heldur 

samhengi þeirra sem getur orðið til þess að krafa um eyðingu innihaldi mun fá meiri vigt en 

ella. 

Netið veitir tækifæri og býr til ógnir við fjölmiðlafrelsi og tjáningarfrelsi. Það býður upp á 

fleiri möguleika til að miðla efni og breikkar útbreiðslunet hefðbundinna útgefanda. Á sama 

tíma eykst hættan á mögulega óvæginni umræðu og hún býður upp á frekari lagasetningu og 

eftirlit með birtu efni sem verður jafnframt fyrir miklum áhrifum vegna einka- og 

viðskiptahagsmuna.162 Lagakerfi víðs vegar um heiminn, dómstólar og þeir sem fara með 

reglusetningu kljást við þessa andstæðu hagsmuni og þær áskoranir sem þeim fylgja með 

mismunandi aðferðum og með mismunandi markmiðum.163  

Líkt og kom fram í kafla 2.4 þá spilar fjölmiðlafrelsi stóran þátt í tjáningarfrelsinu. Í Hrd. 

1995, bls. 408 tekur Hæstiréttur fram að „[f]jölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í 

nútímaþjóðfélagi, og verður að játa blaðamönnum frelsi til tjáningar.“ Fjölmiðlar kunna að 

búa yfir miklu gagnasafni þar sem skipulega finnast upplýsingar um menn og málefni sem ekki 

er endilega hægt að nálgast annars staðar með sambærilegum hætti. Gagnasöfnin eru 

fjölmiðlum nauðsynleg og geta þar með nýst almenningi. Auðvelt er þó fyrir ófyrirleitna menn 

sem hafa aðgang að upplýsingunum að misnota upplýsingarnar ef þeir vilja, t.d. hóta áhrifa– 

eða valdamönnum að birta þær verði þeir ekki við ákveðnum kröfum.164  

Eins og fjallað var um í kafla 2.4 helst tjáningarfrelsið mikið í hendur við lýðræðið. Bæði 

er það talið vera ein af grunnstoðum lýðræðisþjóðfélags165 og skerðing á því er aðeins heimil 

ef það samrýmist lýðræðishefðum, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjskr. Lýðræðið er veigamikið atriði í 

þeim hagsmunum sem takast á þegar tekin er ákvörðun um eyðingu en því má ætla að því nær 

sem upplýsingarnar tengjast lýðræðinu því minna vægi ætti eyðing þeirra að fá.166 Eyðing 

upplýsinga getur vissulega átt sinn þátt í að fara á svig við lýðræðislegt þjóðfélag, en telja 

                                                
160 Raymond Wacks: Privacy and media freedom, bls. 6. 
161 Sigrún tekur sem dæmi að vissar upplýsingar um tilfinningalíf, settar í samhengi við upplýsingar um kynlíf og 
kynhegðun geti talist til viðkvæmra persónuupplýsinga, Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 139. 
162 Doreen Weisenhaus og Simon N. M. Young: Media law and policy in the internet age, bls. 1. 
163 Doreen Weisenhaus og Simon N. M. Young: Media law and policy in the internet age, bls. 1. 
164 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 48. 
165 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2103. 
166 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 39. Höfundar benda á minni árekstur milli 
friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis er þegar upplýsingarnar varða ekki almenning. 
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verður að skoða þurfi þær upplýsingar sem átt er við í hverju tilfelli167 og hvort tjáningarfrelsið 

réttlæti það að til að mynda mjög viðkvæm einkamálefni einstaklinga eigi þátt í lýðræðislegri 

umræðu. Einnig er ljóst að þar sem frjálsar stjórnmálaumræður eru veigamikill þáttur í 

lýðræðislegu þjóðfélagi þá ýtir það undir það sjónarmið að upplýsingar varðandi 

stjórnmálaumræðu ættu að vera meðhöndlaðar á annan hátt en þær sem ekki varða 

stjórnmálaumræðu. 

Sagnfræðilegt gildi spilast inn í tjáningar - og fjölmiðlafrelsið en fjölmiðlar eiga sinn þátt í 

að fjalla um söguna. Eyðing upplýsinga gæti haft áhrif á sagnfræðilegt gildi ef upplýsingum er 

eytt sem ekki eru aðgengilegar annars staðar. Hætta er á því að ef eyðing upplýsinga verður 

algeng þá sé hægt að endurskrifa söguna168 eða þurrka út vitneskju um liðna atburði. Það að 

varðveittar séu rangar upplýsingar er einn þáttur þess að hægt sé að skoða söguna með 

gagnrýnum augum. Meg Leta Ambrose heldur því fram að það gæti verið jafn hættulegt að 

eyða upplýsingum og að geyma upplýsingar, m.a. vegna þess að gildi upplýsinga getur breyst 

með tímanum. Áskorun er því hvernig hægt er að varðveita upplýsingar sem kunna að verða 

mikilvægar seinna meir og hægt er að nálgast á auðveldan hátt en á sama tíma að leyfa 

einstaklingum að halda áfram frá fortíð sinni og leyfa samfélaginu að gleyma og fyrirgefa.169  

Það eru ekki aðeins sagnfræðilegir hagsmunir sem eru af varðveislu gagna heldur einnig, 

vísindalegir og tölfræðilegir hagsmunir sem vega á móti hagsmunum einstaklings af eyðingu 

gagna.170  

Varðveisla upplýsinga getur verið til hagsbóta fyrir samfélagið sjálft, meðal annars að 

samfélagið sé upplýst um atriði sem verða að teljast mikilvæg vitneskja fyrir samfélagið sjálft 

s.s. um spillingu ríkisvaldsins. Einnig kunna upplýsingar sem notaðar eru til vísindalegra 

rannsókna að vera til hagsbóta fyrir samfélagið.171 Hagsmunir af varðveislu persónuupplýsinga 

eru m.a. þeir að unnt sé að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur.172 Með eyðingu upplýsinga 

kunna því sönnunarkröfur að fara forgörðum og fólk missi tilkall til réttar síns. 

                                                
167 EU Data Protection law: a ‘right to be forgotten‘? Evidence, bls. 20. Próf. Luciano Floridi telur að sérstakar 
aðstæður hafi áhrif á niðurstöðuna. 
168 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
103. 
169 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
120. 
170 WP 217, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 
95/46/EC, 9. apríl 2014. 844/14/EN, bls. 25. 
171 WP 217 Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 
95/46/EC, 9. apríl 2014. 844/14/EN, bls. 24. 
172 65. lið formála reglugerðar ESB nr. 2016/679. 
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Skoðanafrelsi er tryggt með stjórnarskránni og ekki má mismuna mönnum á grundvelli 

skoðana sinna en það jafnræði er tryggt í 65. gr. stjskr.173 Athyglisvert er að skoða 

skoðanafrelsið í samhengi við tjáningarfrelsið, þá sérstaklega það frelsi til að taka við og skila 

áfram upplýsingum og hugmyndum annarra. Upp gæti komið tilvik þar sem skoðanir 

einstaklings væru birtar almenningi, e.t.v. án aðkomu hans sjálfs eða með samþykki frá honum. 

Í skoðanafrelsinu felst ekki aðeins að einstaklingar eigi rétt á að tjá skoðanir sínar heldur eiga 

þeir einnig rétt á að halda þeim fyrir sig.174 Ef tekist væri á um hvort heimilt væri að eyða þeim 

upplýsingum þá þyrfti að vega og meta tjáningarfrelsi annarra við skoðanafrelsi einstaklingsins 

og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Það mætti telja hvort einstaklingurinn hafi sjálfur birt 

upplýsingarnar eða annar, hafi áhrif við hagsmunamatið og hið fyrra myndi rýmka 

tjáningarfrelsið á kostnað friðhelgi einkalífs. Benda má á að íslensku persónuverndarlögin 

innihalda ákvæði sem heimilar vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga sem hinn skráði hefur 

sjálfur opinberað.175 

Það eru því hagsmunir almennings sem vega upp á móti hagsmunum einstaklingsins en 

almannahagsmunir í víðu samhengi eru tjáningarfrelsi, fjölmiðlafrelsi, upplýsingafrelsi og gildi 

s.s. lýðræði, gegnsæi og upplýstar rökræður almennings o.fl. Hagsmunir einstaklingsins í víðu 

samhengi geta verið persónuvernd, orðspor, sjálfsvitund, heiður og réttur til að fá nýja byrjun 

eða nýtt upphaf.176 Það að hlutir gleymist getur skipt miklu máli fyrir einstaklinga þar sem það 

nær að losna undan byrði fortíðarinnar og horfa fram á við.177 Sem svar við þessum hættum og 

skerðingum, á sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins og frelsi hans til að ráða því hvernig hann 

birtist öðrum, hefur takmörkun á aðgengi að upplýsingum úr fortíðinni eða eyðing þeirra verið 

talin ein lausn. Í stað þess að löggjafinn annað hvort velji það að gera tjáningarfrelsinu eða 

friðhelgi einkalífs hærra undir höfði í þessum áskorunum hefur verið talið betra að láta 

ákvörðun um varðveislu eða eyðingu upplýsinga hvíla á ákveðnu mati.178 

Hagsmunir þriðju aðila gætu verið af því að sá sem geymir eða vinnur með upplýsingar 

getur hjálpað til að mynda löggæslu– eða einkaaðilum í átaki þeirra til að koma í veg fyrir 

ólöglega starfsemi, s.s. peningaþvætti eða ólöglega gagnadreifingu á netinu.179 

                                                
173 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2104- 2105. 
174 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2104- 2105. 
175 6. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/2000. Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 342 – 347. 
176 Giovanni Sartor: „The Right to be Forgotten: Dynamics of Privacy and Publicity“, bls. 2. 
177 Ugo Pagallo og Massimo Durante: „Legal Memories and the Right to Be Forgotten“, bls. 19. 
178 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
131. 
179 WP 217, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 
95/46/EC, 9. apríl 2014. 844/14/EN, bls. 27-28. 
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Í umræðu um hagsmuni verður jafnframt að nefna þá efnahagslegu hagsmuni sem geta 

verið til staðar við dreifingu upplýsinga. Aðilar geta haft efnahagslegan ábata af því að gera 

upplýsingar aðgengilegar og dreifa þeim, eins og umhverfið er hjá dagblöðum og vefsíðum 

sem notast við áskriftir og auglýsingar.180 Líkt og verður fjallað um á eftir þá komu 

efnahagslegir hagsmunir til skoðunar í EBD Google Spain, Google Inc gegn AEPD og Mario 

Costeja González þar sem efnahagslegir hagsmunir Google af því að starfrækja vefleitarvél 

voru teknir til umfjöllunar. Fyrirtæki geta líka haft hagsmuni af því að vita eins mikið og þeir 

geta um hugsanlega viðskiptavini svo þeir geti miðað auglýsingar um vöru sína og þjónustu að 

þeim.181 

3 Þróun Evrópureglna um persónuvernd og tengsl við íslenskan rétt 
Með fyrrnefndum samningi Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga frá 1981 var lagður grunnur að meginreglum um persónuvernd sem síðar 

varð grunnur að löggjöf ESB.182 Í meginatriðum tók samningurinn til allrar vinnslu og annarrar 

meðferðar persónuupplýsinga þar sem tölvutækni er beitt. Tilgangur hans var í aðalatriðum að 

tryggja einstaklingum mannréttindi, sér í lagi rétti þeirra til einkalífs við vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga.183 Samningurinn hefur að geyma lágmarksreglur og til fyllingar ákvæða 

hans hefur Evrópuráðið beint tilmælum til aðildarríkja sinna um meðferð persónuupplýsinga á 

afmörkuðum sviðum. Réttarleg staða þeirra eru frekar „pólitískt“ skuldbindandi en ekki 

þjóðréttarlega skuldbindandi184 Ákvæðin geta verið gagnleg til skýringar á löggjöf um 

persónuvernd. 

Lagasetning til verndar skipulagðri skráningu á lífsháttum og högum manna á Íslandi hófst 

með lögum nr. 63/1981 um skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni. Höfðu þau 

takmarkaðan gildistíma og er núgildandi lagabálkur nr. 77/2000 sá fjórði í röðinni.185 Gildissvið 

íslenskra laga hefur frá upphafi ekki verið takmarkað við það þegar tölvutækni er beitt við 

meðferð persónuupplýsingar heldur jafnframt þegar hún er handvirk, ólíkt því sem tíðkaðist 

víða á árunum 1970-80 í löggjöf vestrænna ríkja.186  

                                                
180 Giovanni Sartor: „The Right to be Forgotten: Dynamics of Privacy and Publicity“, bls. 11. 
181 WP 217, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 
95/46/EC, 9. apríl 2014, 844/14/EN, bls. 24. 
182 Ísland afhenti fullgildingarskjal sitt vegna samningsins til aðalframkvæmdarstjóra Evrópuráðsins 25. mars 
1991. Öðlaðist hann gildi hvað Ísland varðar 1. júlí 1991, sbr. Stjórnartíðindi C-deild, nr. 5/1991. Björg 
Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 287. Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 29. 
183 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 287. 
184 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2689-90. 
185 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 34-5. 
186 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2688. 
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Sífellt fleiri aðferðir verða til við að skrá og vinna persónuupplýsingar samfara ört vaxandi 

tækni en nauðsynlegt er að persónuverndarlöggjöf sé svo úr garði gerð að hún haldi í við 

tækniþróun og taki á þeim nýjungum sem verða til. Við samningu núgildandi laga voru 

stórstígar framfarir tölvutækninnar hafðar í huga og tekið var fram í frumvarpinu að sú þróun 

hafi verið hraðari en það að löggjöfin hafi getað fylgt henni eftir.187 Ljóst er þó nú tæpum 

tveimur áratugum síðar hafa enn frekari tækniframfarir átt sér stað og jafnframt aukist hin mikla 

notkun persónuupplýsinga í daglegu lífi, hvort sem er í viðskiptatengdum eða öðrum tilgangi. 

Tilskipun Evrópusambandsins 95/46/EB um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga fylgdi í kjölfar samnings 

Evrópuráðsins frá 1981 sem lagði eins og fyrr segir mikilvægan grunn að tilskipuninni.188 

Tilskipunin hafði það að markmiði að samræma lagasetningu í aðildarríkjum ESB til að koma 

í veg fyrir að ósamræmi í lagasetningu gæti hindrað frjálst flæði persónuupplýsinga milli 

aðildarríkja ESB og þar með skapað vandamál í efnahagslegu samstarfi þeirra. Til að ryðja 

þessum hindrunum úr vegi þyrfti vernd mannréttinda og mannfrelsis í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga að vera sambærileg í öllum aðildarríkjum ESB. Markmiðið er því tvíþætt; 

að tryggja sérstaklega rétt manna til friðhelgi einkalífs í tengslum við meðferð 

persónuupplýsinga og jafnframt að tryggja frjálst flæði persónuupplýsinga milli aðildarríkja 

ESB.189 Tilskipunin gildir hvorki um vinnslu sem er alfarið til einkanota né vinnslu á þeim 

sviðum sem lúta ekki lögsögu Evrópusambandsins.190 Tilskipunin hefur að geyma ákvæði um 

starfshóp sem sinnir ráðgjafarhlutverki um persónuverndarmálefni. Hann starfar sjálfstætt og 

stuðlar að samræmdri framkvæmd persónuverndarlöggjafarinnar í Evrópu. Hann er skipaður 

fulltrúum evrópskra eftirlitsstofnana, framkvæmdastjórnarinnar og Evrópska 

persónuverndarstjóranum. Oftast er vísað til hans sem 29. gr. starfshópurinn og hefur Ísland 

áheyrnarfulltrúa í honum.191 

Þann 25. júní 1999 tók gildi ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um að fella 

tilskipunina inn í EES-samninginn.192 Með lögum nr. 77/2000 voru ákvæði tilskipunarinnar 

innleidd í landsrétt í samræmi við 7. gr. EES-samningsins. Þágildandi innlend löggjöf byggði 

                                                
187 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2686. 
188 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 287. Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2689. Sigrún 
Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 30. 
189 Formáli tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 og Alþt. 1999-2000, A-deild, 
bls. 2690-2692. Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 30. 
190 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2691. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB.  
191 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 32. 
192 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2686. 
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í öllum aðalatriðum á sömu grundvallarsjónarmiðum og tilskipunin en hún þótti hafa að geyma 

þann fjölda nýmæla að óhjákvæmilegt væri að setja ný lög.193  

Í kjölfar breytinga á stjórnkerfi ESB með Lissabonsáttmálanum 13. desember 2007 fór fram 

vinna við að setja nýjar reglur í stað tilskipunar nr. 95/46/EB. Með Lissabonsáttmálanum hlutu 

grundvallarréttindi mannréttindaskrár ESB sömu stöðu og stofnsáttmálar ESB. Eins og minnst 

var á í kafla 2.2 þá virðir réttindaskráin réttinn til persónuverndar sem grundvallarrétt. 

Framkvæmdastjórn ESB lagði fram tillögu að nýjum reglum, reglugerð um vernd einstaklinga 

í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og 

niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin).194 Reglugerðin mun 

koma til framkvæmda 25. maí 2018 í Evrópusambandsríkjunum en líkt og tilskipunin þá hefur 

reglugerðin þýðingu fyrir EES-rétt. Reglugerðin er sem stendur í innleiðingarferli hjá EES-

ríkjunum en taka þarf ákvörðun um aðlögun hennar að EES-samningnum. Þar á meðal þátttöku 

EFTA – ríkja í nýrri eftirlitsstofnun, Evrópska persónuverndarráðinu, sem skoða þarf með tilliti 

til stjórnskipunar EES-ríkjanna. 

Í næsta kafla verður fjallað stuttlega um þau helstu hugtök sem notast er við í 

persónuverndarlöggjöfinni og helstu atriði hennar sem skipta máli við beitingu 

persónuverndarréttar. 

4 Helstu hugtök og gildissvið löggjafar á sviði persónuverndar 
Í persónuverndarlöggjöfinni er mikið notast við hugtök við beitingu laganna. Líkt og verður 

fjallað um í kafla 8, þá getur skipt veigamiklu máli við úrlausn mála á sviði persónuverndar, 

undir hvaða flokk upplýsingar falli og svo hvernig aðilinn sem meðhöndlar þær er skilgreindur. 

Í þessum kafla verður farið yfir markmið, gildissvið og helstu hugtök persónuverndar en þar 

sem um nokkuð tæknileg hugtök er að ræða þá eru ítarlegar skilgreiningar að finna í lögunum 

og nánari umfjöllun í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi að persónuverndarlögunum. 

4.1 Markmið laganna 
Markmið laganna eins og kemur fram í 1. gr. pvl. er að stuðla að því að farið sé með 

persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og 

friðhelgi einkalífs. Einnig að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði 

þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Lögfest markmiðsákvæði, líkt og þetta, 

hafa lagalega bindandi gildi en efnisleg þýðing þeirra er þó stundum óljóst. Með 

                                                
193 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 34-5. Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2686. 
194 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 36. 
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markmiðsskýringu eru þau sjónarmið sem leidd verða af afmörkun á markmiði ljáð vægi við 

ákvörðun um merkingu ákvæðis, þegar um það er deilt. Þó er ekki girt fyrir að horfa þurfi til 

annarra markmiða sem m.a. geta verið í andstöðu við markmið laganna.195 Þau andstæðu 

sjónarmið sem koma fram í 5. gr. laganna varða tjáningarfrelsi og sjónarmið í þágu 

fjölmiðlunar, lista og bókmennta en nánar verður fjallað um það í kafla 4.4. Persónuvernd vísar 

í framkvæmd sinni til markmiðsákvæðis 1. gr. þegar hún túlkar og beitir öðrum ákvæðum 

laganna:196  

Í umsögn Persónuverndar nr. 2011/1210, 17. janúar 2012, var fjallað um þingsályktunartillögu 
sem lá fyrir Alþingi um forvirkar rannsóknarheimildir. Í tillögunni var m.a. gert ráð fyrir að 
innanríkisráðherra væri falið að vinna og leggja fyrir Alþingi frumvarp þess efnis að lögregla fái 
heimild til að rannsaka og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi. 
Persónuvernd vísaði til 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs og 8. gr. MSE og taldi að 
rannsóknarheimildirnar myndu fela í sér viðamikla skerðingu á friðhelgi einkalífs. Vegna þess 
lagði Persónuvernd áherslu á að ítrustu varfærni yrði gætt við mat á því hvort lögfesta bæri slíkar 
heimildir. 

4.2 Skilgreiningar laganna 
Eftir markmiðsákvæði laganna koma skilgreiningar um merkingu og hugtök laganna en þær 

byggja á samsvarandi ákvæðum persónuverndartilskipunarinnar. Persónuupplýsingar eru 

sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða (e. data 

subject), þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða 

lifandi, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. pvl. Á það við einhvers konar persónuauðkenni sem aðgreinir 

hann frá öðrum. Það geta verið fleiri atriði heldur en nafn, t.d. kennitala eða mynd, IP-tala, 

lífsýni, fingraför annað slíkt. Hugtakið skal skýra rúmt og ólíkt tilskipun 95/46/EB þá gilda 

íslensku lögin einnig um látna einstaklinga en það er m.a. gert með tilliti til ættingja hins 

látna.197 Í formála pv. tilskipunarinnar kemur fram að þegar ákveðið er hvort hægt sé að tengja 

upplýsingar við einstakling skal taka mið af öllum aðferðum sem eðlilegt er að hugsa sér að 

ábyrgðarðili eða annar aðili beiti, til að bera kennsl á viðkomandi einstakling.198  

Hinn skráði er einstaklingur sem upplýsingarnar fjalla um og á hugtakið við þótt ekki sé 

um eiginlega skrá í hefðbundnum skilningi að ræða ef þeim hefur verið safnað og þær 

varðveittar.199 Verndin nær hvorki til dýra, lögaðila né stafrænna persóna hvort sem það eru 

vélmenni eða tilbúnar persónur sem eru ekki tengdar við manneskjur.200 Málefni lögaðila s.s. 

                                                
195 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 182-188. 
196 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 40. 
197 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 43, 48-51. Sjá frekari umfjöllun um látna einstaklinga hjá Peter 
Blume: Protection of informational privacy, bls. 5-6. 
198 26. lið formála tilskipunar ESB nr. 95/46/EB. 
199 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2713-17. 
200 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 3-4. 
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fyrirtækja, samtaka, félaga og fleiri geta ekki talist einkamálefni (e. private). Þó vissulega telji 

lögaðilar að mikið af upplýsingum þeirra séu leynilegar og njóta ýmsar upplýsingar, s.s. 

viðskiptaleyndarmál þeirra ákveðinnar lagalegrar verndar. Útgangspunkturinn er að 

einkamálefni og leynd (e. secrecy) eru ekki það sama, því einkamálefni eru tengd við ákveðin 

persónueinkenni manneskju.201 Allar upplýsingar um einstaklinga ættu að njóta verndar óháð 

efni þeirra eða uppruna, en njóta þær ekki endilega sömu verndar í öllum tilvikum. Styrkur 

verndarinnar getur byggst á athugun á efni þeirra og hvaða gildi liggja að baki verndinni.202 

Vinnsla er sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort 

heldur sem það er gert handvirkt eða rafrænt, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. pvl. Vinnsla 

persónuupplýsinga er aðeins heimiluð í ákveðnum tilvikum sem nákvæmlega eru talin upp í 8. 

gr. pvl. Það er m.a. vegna samþykkis hins skráða á vinnslunni, að hún er nauðsynleg til að efna 

samning, fullnægja lagaskyldu, vernda brýna hagsmuni o.fl. 

Skrá er sérhvert skipulagsbundið safn persónuupplýsinga þar sem finna má upplýsingar um 

einstaka menn. Ákvæðið á við hvort sem upplýsingarnar eru miðlægar eða dreifðar203 og þarf 

upplýsingum að vera raðað kerfisbundið með notkun skráningarkerfis, t.d. með stafrófs- 

nafnnúmera- eða kennitöluröð. Hugtakið er vítt en með þróun og notkun tölvutækninnar reynir 

minna á það og í dag hefur það jafnvel aðeins þýðingu í tengslum við handvirka skráningu og 

vöktun þar sem hliðrænni tækni er beitt. Form skráa getur verið fjölbreytt, t.d. einfaldur 

nafnalisti á pappírsformi og er um skrá að ræða ef nöfnum er raðað í stafrófsröð eða eftir öðrum 

viðmiðum sem gera það mögulegt að finna upplýsingar um einstaklinga.204 Í formála 

persónuverndartilskipunarinnar kemur fram að vernda beri einstaklinga hvort sem um rafræna 

eða handvirka vinnslu er að ræða og umfang verndarinnar má ekki vera háð þeirri tækni sem 

notuð er, þannig að hætta skapist á að lögin verði sniðgengin.205  

Ábyrgðaraðili er sá sem ákveður tilgang vinnslu persónuupplýsinga, þann búnað sem notast 

er við, aðferð við vinnsluna og aðra ráðstöfun upplýsinganna, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 2. gr. 

laganna. Jafnvel þótt ábyrgðaraðili feli öðrum meðferð upplýsinga ber hann ábyrgðina svo 

fremi sem hann hefur ákvörðunarvaldið. Ábyrgðaraðili getur verið einstaklingur eða 

lögpersóna, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili sem ákveður markmið og aðferðir við 

vinnslu, einn og sér eða í samvinnu við aðra.206 Það skilyrði sem ábyrgðaraðili þarf að uppfylla 

                                                
201 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 4. 
202 Peter Blume: Protection of informational privacy, bls. 8. 
203 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2713-2717. 
204 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 79. 
205 27. lið formála tilskipunar nr. 95/46/EB. 
206 D-liður 2. gr. tilskipunar 95/46/EB. Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2713-2717. Sigrún Jóhannesdóttir: 
Persónuverndarlög, bls. 85. 
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er að vera aðildarhæfur og er það m.a. byggt á því að nauðsynlegt geti verið að leita réttarúrræða 

til að fullnægja kröfum gagnvart ábyrgðaraðila.207  

Vinnsluaðili er sá sem vinnur með upplýsingarnar á vegum ábyrgðaraðila en skilyrði er að 

vinnslan fari fram fyrir hönd ábyrgðaraðila og byggist á ósk hans. Oft er um að ræða þá sem 

varðveita upplýsingakerfi eða gera við og viðhalda tölvuhugbúnaði.208 Samþykki er svo 

skilgreint í 7. tölul. 1. mgr. 2. gr. pvl. sem sérstök, ótvíræð yfirlýsing sem einstaklingur gefur 

af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé samþykkur vinnslu tiltekinna upplýsinga um sig og 

að honum sé kunnugt um tilgang hennar svo eitthvað sé nefnt. Hugtakið er grundvallarhugtak 

í persónuupplýsingarétti því það felst í sjálfsákvörðunarrétti einstaklings að hann geti samþykkt 

meðferð sinna persónuupplýsinga.209 Samþykki er ein af þeim almennu heimildum fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga sem koma fram í 8. gr. pvl. Það er því mikilvægt að skýrt sé hvenær 

samþykki er til staðar þegar um svo veigamikil réttindi er að ræða. Mikið af vinnslu 

persónuupplýsinga í dag byggist á samþykki en telja má að með tilkomu netsins og 

samfélagsmiðla sérstaklega, hefur hlutur samþykkis sem heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

aukist mikið.210 Í athugasemdum við greinina í frumvarpinu kemur fram í fyrsta lagi að skilyrði 

um ótvíræða yfirlýsingu sé að þögn verður ekki talin jafngilda samþykki. Jafnframt þarf 

samþykkið að vera „upplýst“ þ.e. að hinn skráði viti hvað hann er að samþykkja og hvaða 

afleiðingar það hefur. Loks er skilyrði að samþykki er persónubundið og er því ekki hægt að 

gefa samþykki fyrir hönd annars nema með sérstakri heimild.211 Gera verður skýran greinarmun 

á ákvörðun um að samþykkja vinnslu og ákvörðun um að andmæla henni ekki, eins og verður 

fjallað um hér síðar er andmælaréttur sjálfstæður réttur.212 Álit 29. gr. starfshópsins um 

samþykki fjallar um hvað felist í samþykki og tók hann fram að hafa skuli hugfast að samþykki, 

ef réttilega notað, er ákveðið tæki fyrir hinn skráða til að hafa stjórn yfir persónuupplýsingum 

sínum. Ef notað á rangan hátt þá verður stjórn hins skráða villandi og er þá komin ótilhlýðileg 

heimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga.213 Starfshópurinn hefur í vinnslu leiðbeiningarreglur 

um samþykki á grundvelli pvrg. Frekari skil á þeim reglum verða ekki gerð hér en í 

                                                
207 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2715. 
208 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2713-2717. 
209 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 113. 
210 Athugasemdir við 10. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 150. 
211 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2716.  
212 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 113-114. 
213 WP 187, Opinion 15/2011 on the definition of consent, bls. 9. 
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innganginum er tekið fram að eldra álitið eigi enn þá við því flest af þeim lykilatriðum um 

samþykki sem eru til staðar eru þau sömu í pvrg.214  

Persónuupplýsingum er svo skipt upp í almennar og viðkvæmar upplýsingar og eru sérstök 

skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 8. og 9. gr. pvl. Viðkvæmar 

persónuupplýsingar eru taldar upp í a- til e-lið 8. tölul. 1. mgr. 2. gr. pvl. eru það m.a. 

upplýsingar um uppruna, litarhátt, stjórnmálaskoðanir, grun um refsiverðan verknað, 

upplýsingar um heilsuhagi, kynlíf og kynhegðun og stéttarfélagsaðild. Í athugasemdum við 

greinina kemur fram að oft geta aðrar upplýsingar verið viðkvæmar fyrir hlutaðeigandi og í 

framkvæmd verði að taka tillit til slíks.215 

Eftirlitsaðili laganna er Persónuvernd sem annast eftirlit með framkvæmd laganna og þeirra 

reglna sem settar verða samkvæmt þeim, sbr. VII. kafla laganna. Hún er sjálfstæð stofnun með 

sérstaka stjórn og heyrir stjórnarfarslega undir dómsmálaráðherra. Ákvörðunum 

Persónuverndar verður ekki skotið til annarra stjórnvalda. 

4.3 Gildissvið laganna 
Gildissvið laganna er markað í 3. gr. laganna en þau gilda um sérhverja rafræna vinnslu 

persónuupplýsinga. Sá munur sem er á vernd handvirkrar og rafrænnar vinnslu er að lögin gilda 

aðeins um handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá, sbr. 

2. málsl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Sú umræða skapaðist við gerð pv. tilskipunarinnar hvort takmarka 

ætti gildissviðið við rafræna vinnslu en út frá persónuverndarsjónarmiðum er mikill munur á 

handvirkri og rafrænni vinnslu enda mun fleiri vinnslumöguleikar með rafrænni tækni. Það eru 

möguleikar til samtengingar, dreifingar og endurvinnslu varðveittra upplýsinga og með nýrri 

tækni eykst munurinn stöðugt. Þegar persónuupplýsingar eru notaðar við sértækar 

ákvarðanatökur um rétt manna og stöðu, reynir á sömu sjónarmið óháð þeirri aðferð sem er 

beitt við meðferð og varðveislu upplýsinganna.216 Of þröng túlkun á lögunum getur komið í 

veg fyrir að markmið laganna náist.217 Gildissviðið nær til vinnslu persónuupplýsinga óháð því 

hver ábyrgðaraðilinn er, hvort sem það er einkaaðili eða aðili á opinberum markaði.218 

Ákveðin ákvæði gilda ekki um vinnslu er varða almannaöryggi, landvarnir, öryggi ríkisins 

og starfsemi þess á sviði refsivörslu ólíkt persónuverndartilskipuninni en þessir flokkar féllu 

utan hennar. Ný Evróputilskipun um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

                                                
214 WP 259, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679, bls. 4. 
215 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2716. 
216 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2717-2718. 
217 27. lið formála tilskipunar ESB nr. 95/46/EB. 
218 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 150. 
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persónuupplýsinga hjá löggæslu– og dómsyfirvöldum mun taka gildi hjá Evrópusambandinu 

samhliða nýju persónuverndarreglugerðinni, 219 mun pvrg. því ekki fjalla um þau svið. Lögin 

gilda ekki þar sem meðferð einstaklings á persónuupplýsingum varða eingöngu einkahagi hans 

eða eru einvörðungu til persónulegra nota, sbr. 2. mgr. 3. gr. pvl.  

4.4 Tengsl tjáningarfrelsis og persónuverndarlaganna 
Tengsl íslensku laganna við tjáningarfrelsið er skilgreint í 5. gr. pvl; að því marki sem það er 

nauðsynlegt til að samræma sjónarmið um rétt til einkalífs og tjáningarfrelsis má víkja frá 

ákvæðum laganna í þágu fjölmiðlunar, lista eða bókmennta. Þegar persónuupplýsingar eru 

einungis unnar í þágu fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi gilda aðeins 

ákveðin ákvæði laganna.  

Í 9. gr. persónuverndartilskipunarinnar sem íslenska persónuverndarlöggjöfin er byggð á 

kemur fram að aðildarríki skulu aðeins kveða á um undantekningar eða frávik frá ákvæðum 

tilskipunarinnar, nánar tiltekið II. kafla um lögmæti vinnslu persónuupplýsinga, IV. kafla um 

miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa og VI. kafla um eftirlitsyfirvöld og starfshóp, vegna 

vinnslu persónuupplýsinga sem fer einungis fram vegna fréttamennsku eða bókmenntalegrar 

eða listrænnar starfsemi. Undanþágur skuli aðeins setja vegna nauðsynjar á að samræma réttinn 

til friðhelgi einkalífs og reglna um tjáningarfrelsi. Í formála tilskipunarinnar kemur fram að 

vinnsla persónuupplýsinga vegna fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi, 

einkum í hljóð– og myndmiðlun, ber að undanþiggja kröfum tiltekinna ákvæða tilskipunarinnar 

að því marki sem þörf er á til að samræma grundvallarréttindi manna og réttinn til að láta í ljós 

álit sitt, að meðtöldum réttinum til að fá og miðla vitneskju, sbr. meðal annars 10. gr. 

réttindaskrárinnar sem fjallar um skoðana- og samviskufrelsi.220 

Í athugasemdum við 5. gr. laganna í frumvarpi því er varð að pvl. kemur fram að ákvæði 

þágildandi laga, einkum um aðgang, leiðréttingu og eyðingu, hafi verið talin eiga við um skrár 

og gagnasöfn fjölmiðla en lítið hafði reynt á skörun þeirra við tjáningarfrelsið. Við setningu 

laganna nr. 77/2000 var talið orðið líklegra að reynt yrði á slíka skörun, annars vegar vegna 

stóraukinnar tækni fjölmiðla við upplýsingavinnslu og ásóknar þeirra í hvers konar upplýsingar 

og hins vegar vegna aukinnar áherslu stjórnarskrárinnar á rétti manna til að njóta friðhelgi 

einkalífs. Ljóst var að ýmis ákvæði frumvarpsins samrýmdust ekki að öllu leyti sjónarmiðum 

tjáningarfrelsis og af því tilefni var lagt til að lögfest yrði almenn vísiregla sem fæli það í sér 

að þegar á þau reynir þarf að meta sjónarmið um persónuvernd og sjónarmið um tjáningarfrelsi 

                                                
219 „Ný persónuverndarlöggjöf 2018“, https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/. 
220 37. lið formála tilskipunar ESB nr. 95/46/EB. 
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og hvernig þau vegast á og komast að niðurstöðu sem byggir á eðlilegu jafnvægi þessara 

sjónarmiða hverju sinni. Til að ná því jafnvægi þarf í framkvæmd að víkja að nokkru frá 

tilteknum ákvæðum laganna vegna þeirrar starfsemi sem hér um ræðir. Hver það er sem eigi 

að vega sjónarmiðin telja semjendur frumvarpsins að aðilar vegi og meti það að nokkru sjálfir 

og hlýtur mikil ábyrgð að hvíla á þeim. Annars er til leiðbeiningar afstaða Persónuverndar í 

einstökum málum sem undir hana eru borin eða að hún taki þau upp að eigin frumkvæði. Þá 

geta einnig starfs- og siðareglur þeirra aðila sem um ræðir haft mikla þýðingu.221 

 Varðandi nánari skýringu 5. gr. pvl. þá er í fyrri málsliðnum almenn regla um að víkja 

megi frá ákvæðum laganna sé það nauðsynlegt til að samræma tjáningarfrelsi og einkalífsrétt í 

þágu fjölmiðlunar, lista eða bókmennta. Nákvæmari skýringar eða umfjöllun um beitingu 

vísireglunnar er ekki að finna í athugasemdum við greinina í frumvarpinu. Sigrún 

Jóhannesdóttir telur að skýra verði ákvæðið með hliðsjón af persónuverndartilskipuninni sem 

snerti ekki þann þátt tjáningarfrelsis sem varðar frelsi til sannfæringar og skoðana eða að mega 

láta þær í ljós og telur að lögin geri það ekki heldur.222 Til stuðnings þessu vísar hún í álit 

dönsku persónuverndarstofnunarinnar Datatilsynet: 

Mál nr. 2002 – 321 – 0155 frá 3. júní 2002 fjallaði um beina útsendingu úr myndavélum í 
verslunarmiðstöð. Datatilsynet taldi að útsendingin væri liður í skoðanaskiptum um 
skipulagsmál, en þau nytu verndar tjáningarfrelsis og féllu utan gildissviðs laganna. Hún tók fram 
að reglubundin skrif, útvarps- eða sjónvarpsdagskrá þar sem fram kemur skipti á skoðunum sem 
fellur undir tjáningarfrelsið, sé undanþegið Persónuverndarlöggjöfinni, hvort sem það er í þágu 
fjölmiðlunar eða listrænnar starfsemi. 

Persónuvernd fjallaði um 5. gr. pvl. í svari sínu við fyrirspurn um friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsis á netinu. Tók hún fram að ávallt er nauðsynlegt að fram fari hagsmunamat um 

það hvort vegi þyngra í hverju einstöku tilviki, friðhelgi einkalífs eða tjáningarfrelsi. Að mati 

stofnunarinnar lítur hún ekki svo á að stofnunin hafi vald til að taka bindandi ákvörðum um 

það, hvort einhver hafi skapað sér ábyrgð að lögum með misnotkun á stjórnarskrárbundnum 

rétti til tjáningarfrelsis. Að mati stofnunarinnar fellur úrlausn slíkra mála undir valdsvið 

dómstóla.223 

Í seinni lið 5. gr. pvl. er svo afmarkað hvaða reglur gilda þegar persónuupplýsingar eru 

einvörðungu unnar í þágu fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi. Sú 

                                                
221 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2719-2720. 
222 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 176. 
223 „Svar Persónuverndar 11. febrúar 2010“, https://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/nr/991. 
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tjáning sem átt er við getur verið á hvaða formi sem er, hvort sem er í orði eða verki, í formi 

tónlistar, bókmennta, myndlistar o.s.frv.224  

Þar sem seinni liðurinn tekur aðeins til fréttamennsku þá geta lögin gilt fullum fetum um 

aðra fjölmiðlun, s.s. opinbera birtingu persónuupplýsinga á netinu.225 Hvað falli undir hugtakið 

fjölmiðlun er þó erfitt að segja til um með tæmandi hætti en það má líta til fjölmiðlalaga nr. 

38/2011 þar sem segir að fjölmiðill sé „hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar 

til almennings efni er lýtur ritstjórn“. Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir benda þó á í 

bók sinni Fjölmiðlaréttur að ýmis vafatilvik geta risið varðandi fjölmiðlahugtakið og ýmsum 

takmarkatilvikum má hreyfa við m.a. í ljósi þeirra breytinga sem hafa orðið frá því að 

starfsreglur fjölmiðlanefndar voru settar. Það eru t.d. til mjög stórir hópar á Facebook þar sem 

tilteknir stjórnendur setja ýmislegt efni sem og aðrir samfélagsmiðlar. Á lista fjölmiðlanefndar 

yfir skráða fjölmiðla hér á landi er ljóst að fjölmiðlanefnd leggur fremur þrönga túlkun á 

fjölmiðlahugtakið, þannig má segja að aðeins hefðbundnustu vefmiðlarnir séu skráðir sem 

fjölmiðlar hjá nefndinni. Samandregið má því segja að fjölmiðlahugtak fjölmiðlalaganna taki 

til prentmiðla og ljósvakamiðla, jafnframt til miðla á netinu. Gildissvið laganna virðist í 

meginatriðum bundið við það sem kalla má hefðbundnustu vefmiðlana.226 Að þessu sögðu er 

ljóst að ekki er alltaf um að ræða fjölmiðla í skilningi fjölmiðlalaga þegar birtar eru 

persónuupplýsingar á netinu. Ýmis önnur fjölmiðlun er til en Sigrún Jóhannesdóttir fjallar um 

að ýmis fjölmiðlun persónuupplýsinga fellur að öllu leyti undir persónuverndarlögin og þarf 

m.a. að uppfylla skilyrði um heimildir fyrir vinnslu persónuupplýsinga o.fl.227 Páll Sigurðsson 

fjallaði um í Lagasýn að til eru „formlegir“ fjölmiðlar á netinu og eru ýmsir þeirra vandaðir og 

lúta góðri ritstjórn en það á síður við um aðra. Þá hefur færst í vöxt að einstaklingar haldi úti 

bloggsíðum á netinu þar sem þeir skrifa um skoðanir og hugrenningar sínar og að jafnaði er 

opinn og óheftur aðgangur að þessum vefsíðum. Páll telur að segja megi með sanni, „að hver 

vefsíða af þessu tagi sé fjölmiðill fyrir sig (að vísu óformlegur en iðulega gagnvirkur, [...]), en 

stundum eru þessar vefsíður einstaklinga jafnframt tengdar formlegum veffjölmiðlum eða 

vefgáttum dagblaða“.228 Netið eitt og sér er ekki eins og fjölmiðill því þar er engin miðlæg 

ritstjórn eða stefnur sem farið er eftir, en fjallað hefur verið um að netið sé ákveðið 

almenningsrými. Almenningsrýmið er þó ekki þannig að við getum verið þar staðsett heldur 

                                                
224 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 175. 
225 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 177. 
226 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir: Fjölmiðlaréttur, bls. 19-21. 
227 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 185. 
228 Páll Sigurðsson: Lagasýn, bls. 83-84. 
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frekar sem við tökum þátt í á sjónrænan eða heyranlegan hátt og er það búið til úr birtu efni, 

t.d. myndböndum, bloggfærslum, athugasemdum o.fl.229 

Með fréttamennsku er átt við allar þær aðgerðir að veita almenningi vitneskju, miðla 

skoðunum og viðhorfum, óháð þeirri aðferð sem er beitt eða tegund miðils sem er notaður og 

jafnframt óháð því hver standi að henni eða hvort hún sé gerð í hagnaðarskyni.230 

Evrópudómstóllinn hefur tekið fram að hvert lýðræðisríki verði að leggja rúman skilning í 

hugtakið.231 

Niðurstaðan í því hagsmunamati sem fara þurfi fram ræðst jafnan af því hvort vinnslan sé 

eðlileg í ljósi lýðræðishefða, svo fram geti farið þjóðfélagsleg umræða og hvort í húfi séu 

hagsmunir sem réttlæta það að gengið sé á réttinn sem persónuverndarlög og 71. gr. 

stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs sé ætlað að verja. Kröfurnar eru mismiklar eftir því 

hve miklum óþægindum eða óhagræði frétt getur valdið hinum skráða. Í tilviki viðkvæmra 

persónuupplýsinga má gera ríkari kröfur til þess að vitneskja almennings um upplýsingarnar 

teljist vera nauðsynleg. Þá getur vinnsla þótt málefnaleg jafnvel þó hún fari fram í þágu 

fjárhagslegs ávinnings.232 

Skörun persónuverndarlaganna og tjáningarfrelsis getur því leitt til þess að efnisreglurnar í 

heild gildi ekki eða þær gildi aðeins að hluta. Það kann oft að vera óljóst hvort telja megi 

vinnslu persónuupplýsinga eingöngu fara fram í þágu fréttamennsku, bókmenntalegrar eða 

listrænnar starfsemi og eru mörg tilvik á gráu svæði. Þegar Persónuvernd telur að kjarni 

ágreiningsmála lúti í raun hvort ábyrgðaraðili hafi með tjáningu sinni farið út fyrir ramma 73. 

gr. stjórnarskrárinnar, vísar hún þeim málum frá.233 

Persónuvernd barst kvörtun varðandi ritdóm í Viðskiptablaðinu og þann 18. maí 2017 var 
ákvörðun tekin hjá stjórn Persónuverndar að vísa málinu frá. Kvartandi fór fram á það að 
Persónuvernd beitti 25. gr. pvl. um leiðréttingu og eyðingu rangra og villandi persónuupplýsinga. 
Kvartandi taldi ritdóminn bera með sér sleggjudóma og birtist hann ávallt með fyrstu 10 
leitarniðurstöðum hjá Google þegar nafni hans var slegið inn. Kvartandi taldi um hatursáróður 
að ræða sem ætti ekkert skylt við heiðarlega blaðamennsku. Viðskiptablaðið taldi að umræddur 
pistill væri skoðun höfundar sem var blaðamaður hjá þeim, það væri ekki hlutverk 
Persónuverndar að takmarka tjáningarfrelsi blaðamanna eða einstaklinga með því að hlutast til 
um hvað fólk skrifaði í skoðanapistlum í fjölmiðlum. Kvartandi hafi opnað á umræðu um [...] 
með birtingu bókarinnar og hann gæti ekki kvartað undan því að við það tilefni hafi verið rifjað 
upp að hann var dæmdur sekur af dómstólum fyrir fjármálamisferli. Persónuvernd taldi að með 
birtingu á upplýsingum um kvartanda í greininni fæli það í sér rafræna vinnslu persónuupplýsinga 
og félli þar með undir gildissvið laga nr. 77/2000. Tók hún svo fram að 1. málsl. 5. gr. pvl. hefði 
þann tilgang að samrýma sjónarmið um einkalífsvernd og tjáningarfrelsi. Næst lýsti 

                                                
229 David Weinberger: „The right to be forgotten“, bls. 21. 
230 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 178. 
231 EBD, mál C-73/07, ECR 2008, bls. I-09831. 
232 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 180. 
233 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 190. 
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Persónuvernd verkefnum sínum, sbr. 37. gr. pvl. og að hún teldi að stofnunin hefði ekki vald til 
að taka bindandi ákvörðun um hvort einhver hafi bakað sér ábyrgð að lögum með misnotkun á 
tjáningarfrelsi sínu samkvæmt 73. gr. stjskr. heldur heyri slíkt undir dómstóla. Í greininni sem 
kvörtunin lýtur að var fjallað um rit kvartanda sem gefið var út haustið 2012 þar sem fjallað var 
um viðskiptaferil hans á níunda áratug 20. aldar. Eins og þarna háttaði lyti efnisleg úrlausn 
Persónuverndar að því hvort með tiltekinni tjáningu hafi verið farið út fyrir ramma 
stjórnarskrárvarins tjáningarfrelsis. Í ljósi framangreinds var málinu því vísað frá.234  

Ekki er að sjá að aðilinn hafi krafist þess að Google myndi fjarlægja leitarniðurstöðuna eða að 

Persónuvernd þyrfti að taka afstöðu til þess en þarna sneri málið að heimildarvefsíðunni, nánar 

tiltekið Viðskiptablaðinu. Áhugavert hefði þó verið að sjá niðurstöðu Persónuverndar ef málið 

lyti að leitarniðurstöðum í leitarvél Google. Nýlegri álit sem snúa bæði að heimildarvefsíðum 

og Google er fjallað um í kafla 8.1 hér að aftan.  

Nú hefur verið farið almennt yfir markmið, hugtök og gildissvið persónuverndarlaga. Næst 

verður fjallað um rétt hins skráða til leiðréttingar og eyðingar á persónuupplýsingum og þar 

með greina frá því hvert var lagaumhverfið sem tók til eyðingar þegar dómstóll ESB kvað upp 

dóm sinn í EBD Google Spain, Google Inc gegn AEPD og Mario Costeja González. 

5 Rétturinn til leiðréttingar eða eyðingar 
Heimild hins skráða til að fá upplýsingum eytt eða þær leiðréttar er að finna í núgildandi 

íslensku persónuverndarlögunum og jafnframt núgildandi persónuverndartilskipun ESB. Með 

nýju persónuverndarreglugerðinni er gerð breyting á þessum heimildum en hún verður leidd í 

íslenskan rétt í heild sinni. Hér verður gerð grein fyrir því hver réttarstaða einstaklinga er til að 

fá upplýsingum eytt eða þær leiðréttar. Hér að aftan verða svo þær heimildir sem hinir skráðu 

munu hafa eftir gildistöku pvrg. gerðar að viðfangsefni 7. og 8. kafla þessarar ritgerðar. 

Réttur skráðra einstaklinga til að fá gögn leiðrétt eða þeim eytt hefur lengi verið hluti af 

þeim réttindum sem persónuverndarlög mæla fyrir um. Í 14. gr. tilskipunar ESB nr. 95/46/EB 

eru reglur sem byggjast á því grundvallarviðhorfi að það sé réttur hvers einstaklings að ráða 

sjálfur yfir upplýsingum sem varða hann sjálfan. Í greininni eru reglur um rétt hins skráða til 

að mótmæla tiltekinni vinnslu persónuupplýsinga um sig sjálfan. Í íslensku lögunum er ekki að 

finna ákvæði sem hefur beina samsvörun við þetta ákvæði tilskipunarinnar en í því frumvarpi 

sem varð að lögum nr. 77/2000 kemur fram að telja verði þessi réttindi hins skráða nægilega 

tryggð með ákvæðum 25. gr. og 26. gr. frumvarpsins. Annars vegar er um að ræða ákvæði um 

leiðréttingu og eyðingu rangra og villandi persónuupplýsinga og hins vegar eyðingu og bann 

við notkun persónuupplýsinga sem hvorki eru rangar né villandi.235 Reglur 25., 26., og 27. gr. 

                                                
234 Ákvörðun Persónuverndar 18. maí 2017 (2016/1366). 
235 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2703. 
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pvl. eru oft kallaðar leiðréttingarreglur og tengjast þær einkum meginreglum um gæði gagna 

og vinnslu í 7. gr. laganna og síðan reglum um andmælarétt og fræðsluskyldu.236 

Um leiðréttingu og eyðingu rangra og villandi persónuupplýsinga er fjallað um í 25. gr. 

pvl. Í 1. mgr. 25. gr. laganna kemur fram að ef skráðar hafi verið persónuupplýsingar sem eru 

rangar, villandi eða ófullkomnar, eða að persónuupplýsingar hafi verið skráðar án tilskilinnar 

heimildar, skal ábyrgðaraðili sjá til þess að upplýsingarnar verði leiðréttar, þeim eytt eða við 

þær aukið ef umræddur annmarki getur haft áhrif á hagsmuni hins skráða. Ef eyðing eða 

breyting þeirra upplýsinga sem um ræðir í 1. mgr. er óheimil samkvæmt ákvæðum annarra 

laga, þá getur Persónuvernd bannað notkun upplýsinganna, sbr. 2. mgr. 25. gr. laganna. Ljóst 

er að lagaákvæðið á aðeins við ef upplýsingarnar geta haft áhrif á hagsmuni hins skráða. Í 

athugasemdum við 25. gr. í því frumvarpi sem varð að lögum nr. 77/2000 kemur fram að 

sögulegar upplýsingar og upplýsingum sem safnað er í vísindaskyni eða til tölfræðivinnslu 

myndu að öllum líkindum ekki falla undir gildissvið greinarinnar þar sem annmarki á þeim 

myndi sjaldnast hafa beinar afleiðingar fyrir þann skráða.237 Varðandi framkvæmd þess þegar 

upplýsingum er eytt eða þær leiðréttar á grundvelli 25. gr. þá er miðað við að frumkvæði skuli 

vera á ábyrgðaraðilanum, ekki er nauðsynlegt að krafan komi frá hinum skráða.238 Þó í 

framkvæmd má telja að oft þurfi hann að fá ábendingu frá hinum skráða til að ábyrgðaraðili 

geti áttað sig á að leiðréttingar sé þörf.239 Leiðréttingarskyldan felur líka í sér að séu 

persónuupplýsingar ófullkomnar skuli bæta upplýsingum við240 svo þær samrýmist 

raunveruleikanum. Aðeins þarf þó að taka tillit til hins skráða, eða annars sem á hlut að máli, 

hvort þeir þurfi að geta skjalfest það sem hefur gerst, m.a. vegna hugsanlegrar bótakröfu. Hafi 

mistök átt sér stað við skráningu skal ábyrgðaraðili sjá til að þau hafi ekki áhrif á hinn skráða, 

eftir því sem frekast er unnt. Ef hinn skráði sættir sig ekki við þær aðgerðir sem ábyrgðaraðili 

grípur til þá getur hann borið málið undir Persónuvernd.241 Skyldan er háð því að ekki sé of 

fyrirhafnarmikið fyrir ábyrgðaraðila að verða við henni og að annmarkinn geti haft áhrif á 

hagsmuni hins skráða. Ábyrgðaraðili getur þurft að innkalla upplýsingarnar eða senda 

viðtakendum tilmæli um leiðréttingu til að koma í veg fyrir skaða hjá hinum skráða.242 Hér má 

                                                
236 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 523. Þær er að finna í 28. gr. og 20.-21. gr. laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. 
237 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2735. 
238 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2735. 
239 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 529. 
240 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 526. 
241 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2735. 
242 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 527-8. 
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sjá dæmi þar sem Persónuvernd leiðbeindi einstaklingi um að hann gæti óskað eftir því að 

aukið yrði við upplýsingar um hann: 

Í úrskurði nr. 2010/585, kvartaði einstaklingur til Persónuverndar vegna ljósmynda sem 
starfsmaður Bílastæðasjóðs hafði tekið af bifreið hans til sönnunar á stöðubroti. Ekki sást í 
einstaklinginn sitjandi í bifreiðinni líkt og hann hélt fram og taldi hann því að um rangar og 
villandi persónuupplýsingar væri að ræða. Persónuvernd taldi myndirnar hvorki bera það með 
sér að vera rangar né villandi en benti á að kvartandinn gæti óskað þess að aukið yrði við þær 
upplýsingar sem fylgdu myndunum svo fram kæmi að hann hafi verið inn í bílnum, enda gæti 
það haft áhrif á hagsmuni hans.243 

Það getur farið eftir efni persónuupplýsinga hvort líklegt er að framangreint skilyrði um 

hagsmuni hins skráða er uppfyllt en annmarkar á viðkvæmum persónuupplýsingum eru líklegri 

til að uppfylla það. Því eru gerðar ríkari kröfur til leiðréttingar á viðkvæmum 

persónuupplýsingum heldur en almennum persónuupplýsingum.244  

Í dómi MDE, Khelili gegn Sviss, 18. október 2011 (16188/07) óskaði einstaklingur eftir því að 
skráning hans í eldri lögregluskýrslum yrði eytt. Kærandi hafði verið stöðvuð við umferðareftirlit 
áratug áður og fundust nafnspjöld með texta frá konunni ásamt símanúmeri konunnar í fórum 
hennar. Lögreglan skráði hana sem vændiskonu vegna upplýsinganna á nafnspjaldinu í 
gagnagrunn sinn þrátt fyrir að hún neitaði þeim ásökunum og taldi þær upplýsingar vera efnislega 
rangar. Eftir að hún komst að því að hún væri enn skráð vændiskona í gagnagrunni lögreglunnar, 
10 árum síðar, féllst lögreglan á að fjarlægja hana úr skránni en neituðu þau að lagfæra eldri 
lögregluskýrslur með skráningunni. MDE taldi að lögregluyfirvöldum hefði verið heimilt 
samkvæmt lögum að skrá upplýsingarnar en með því að verða ekki við óskum hennar um að 
afmá tilvísanirnar úr lögregluskýrslum hefði slík vistun, sem ekki átti við rök að styðjast, geta 
haft mjög neikvæð áhrif á mannorð og daglegt líf kæranda. Það sama átti við um 
atvinnumöguleika hennar enda var lögregluyfirvöldum skylt samkvæmt lögum að veita 
ákveðnum aðilum aðgang að upplýsingunum. Kærandi hafði mikla hagsmuni af lagfæringunni 
og hafði aldrei verið sakfelld fyrir vændi eða vændisstarfsemi. Dómstóllinn taldi því að 
upplýsingarnar í skýrslunum hefðu hvorki verið réttlætanlegar vegna almannahagsmuna né 
nauðsynlegar í lýðræðissamfélagi og því var brotið gegn réttindum hennar samkvæmt 8. gr. 
sáttmálans.245 

Ábyrgðaraðili skal bera allan kostnað af leiðréttingunni sem hefur eða getur valdið hinum 

skráða tjóni, þó aðeins í þeim mæli sem tjónið er fjárhagslegt. Ef ekki má eyða eða leiðrétta 

upplýsingar á grundvelli 1. mgr. vegna fyrirmæla í öðrum lögum þá getur Persónuvernd annað 

hvort lagt bann við því að veittur sé aðgangur að þeim án samþykkis hins skráða eða gefið 

fyrirmæli um tæknilegar aðgerðir til að hindra notkun upplýsinganna.246 Við framkvæmd þessa 

ákvæðis má líta til þessa máls: 

                                                
243 Úrskurður Persónuverndar nr. 2010/585 frá 14. september 2010. 
244 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 528. 
245 Dómareifanir Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands, 2. hefti 2011 (júlí-desember), bls. 31-32. 
246 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2736. 



 

 
 

50 

Í máli nr. 2011/1301 hjá Persónuvernd snerist ágreiningur um rangar upplýsingar á heimasíðu 
um niðjatal. Kvartandi var skráður sem maki annars manns þegar honum var slegið upp á Google 
en rétt var að kvartandinn var fyrrverandi maki. Upplýsingarnar sem birtust á heimasíðunni voru 
því rangar og eftir athugun Persónuverndar brást heimasíðan skjótt við og breytti upplýsingunum 
til að samrýmast því sem rétt var. 

Kröfur um eyðingu upplýsinga er stór áskorun fyrir opinberar stofnanir þar sem skv. lögum um 

opinber skjalasöfn nr. 77/2014 eru þær varðveislu– og afhendingarskyldar á skjölum sínum til 

Þjóðskjalasafns Íslands. Þrátt fyrir að Persónuvernd geti ekki mælt fyrir um eyðingu þeirra þá 

hefur Þjóðskjalasafnið heimild til þess. Þá getur safnið einnig beitt vissum úrræðum til að koma 

til móts við hinn skráða.247 Hér má líta til máls þar sem lög hömluðu eyðingu upplýsinga:  

Í máli Persónuverndar nr. 2011/681 kvartaði M yfir varðveislu lögreglu á upplýsingum um 
umferðarslys sem hann lenti í. Persónuvernd vísaði til lögreglulaga og að leiða mætti af þeim að 
tiltekin skráning persónuupplýsinga væri nauðsynleg lögreglu, og í reglum er að lögregla haldi 
skrár, einnig skv. upplýsingalögum er stjórnvöldum skylt að skrá mál sem koma til meðferðar 
hjá þeim, loks, samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn Íslands (eldri lög, í dag um opinber 
skjalasöfn nr. 77/2014) þá er afhendingarskyldum aðilum óheimilt að ónýta nokkurt skjal í 
skjalasöfnum sínum nema með heimild safnsins eða skv. sérstökum reglum um ónýtingu skjala. 
Af þessu leiddi að lögreglunni bar að varðveita skýrsluna sem erindið laut að. 

Um eyðingu og bann við notkun persónuupplýsinga sem hvorki eru rangar né villandi er fjallað 

um í 26. gr. pvl. Í 1. mgr. 26. gr. pvl. kemur fram að þegar ekki er lengur málefnaleg ástæða til 

að varðveita persónuupplýsingar skal ábyrgðaraðili eyða þeim. Þar sem þessar upplýsingar 

þurfa hvorki að vera rangar né villandi þarf oft að fara fram umfangsmikið og erfitt 

hagsmunamat. Veigamikil samfélagssjónarmið geta mælt gegn eyðingu, s.s. sjónarmið um 

réttaröryggi og möguleika á sagnfræðirannsóknum.248 Í 2. ml. 1. mgr. 26. gr. pvl. eru svo tekin 

dæmi um þær málefnalegu ástæður sem geta verið til staðar til að tryggja varðveislu 

upplýsinga, m.a. eru það ástæður sem byggjast á fyrirmælum í lögum eða það að ábyrgðaraðili 

vinni enn með upplýsingarnar í samræmi við upphaflegan lögmætan tilgang söfnunarinnar eða 

að varðveisla þeirra sé ábyrgðaraðila nauðsynleg til að geta framfylgt lögvarinni réttarkröfu 

eða sinna lögboðnu hlutverki.249 Ef ákvæði annarra laga standa því ekki í vegi, getur skráður 

aðili krafist þess að upplýsingum sé eytt eða notkun þeirra bönnuð, sbr. 2. mgr. 26. gr. pvl. Það 

er þó aðeins ef það telst réttlætanlegt út frá heildstæðu hagsmunamati þar sem taka skal tillit til 

hagsmuna annarra, almennra persónuverndarhagsmuna, almannahagsmuna og þeirra aðgerða 

sem þörf er á, til að verða við kröfunni. Meginregla persónuverndarlaga er því að þegar ekki er 

málefnaleg ástæða lengur til að varðveita upplýsingar ber að eyða þeim: 

                                                
247 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 530. 
248 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 2737. 
249 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 534. 
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Í máli nr. 2011/73 kvartaði einstaklingur yfir því að skráning um gjaldþrot hans væri aðgengileg 
í Tekjubókhaldi ríkisins. Gjaldþroti einstaklingsins var lokið 7 árum áður og var þær upplýsingar 
ekki að finna á öðrum skráningarstöðum s.s. Credit Info. Eftir athugun Persónuverndar brást 
Fjársýsla ríkisins, sem sá um tekjubókhaldið, við með því að eyða upplýsingunum á grundvelli 
2. mgr. 26. gr. pvl. Hagsmunir kvartandans hlutu því hljómgrunn gagnvart hagsmunum 
Fjársýslunnar varðandi skráningu gjaldþrota í söguskrá sinni.  

Þörf ábyrgðaraðila fyrir varðveislu upplýsinga minnkar oft með tímanum og þá ber honum 

ríkari skylda til að verða við kröfu hins skráða ef svo ber að.250 Sérlög geta staðið í vegi eyðingar 

en dæmi um það er í lögum um sjúkraskrár nr. 55/2009. Samkvæmt þeim er óheimilt að eyða 

upplýsingum úr sjúkraskrám sjúklinga nema með samþykki landlæknis.251 Regla 2. mgr. 26. 

gr. pvl. er andmælaréttur sem hinn skráði getur nýtt sér vegna varðveislu og notkunar 

upplýsinga þrátt fyrir að hafa ekki andmælt skráningunni í upphafi. Er þetta sérstakur réttur 

sem ber að gera greinarmun á og t.d. rétti til að ákveða hvort vinnsla fari fram.252 Í samræmi 

við 14. gr. tilskipunar 95/46/EB er litið svo á að hinn skráði geti aðeins andmælt vinnslu byggða 

á 5.-7. tölul. 1. mgr. 8. gr. pvl. en almennt ekki andmælt vinnslu sem byggist á samþykki, til 

efnda á samningi, sem byggist á lögum253 eða sem er nauðsynleg til að vernda brýna hagsmuni. 

Krafa um að tilteknar upplýsingar varðveitist ekki í niðurstöðum leitarvéla á netinu byggist á 

þessari heimild, líkt og Evrópudómstóllinn fjallaði um í máli EBD Google Spain, Google Inc 

gegn AEPD og Mario Costeja González254 sem fjallað verður frekar um í kafla 6. 

Ef hinn skráði fær synjun frá ábyrgðaraðila um eyðingu á upplýsingum þá hefur hann rétt 

til að kæra synjunina til Persónuverndar og hefur hún heimild til að banna notkun eða mæla 

fyrir um eyðingu þeirra. Persónuvernd getur bæði í einstökum tilvikum eða með setningu 

almennra reglna, sbr. 3. mgr. 26. gr. pvl. bannað eða mælt fyrir um eyðingu. Persónuvernd 

barst kvörtun varðandi viðkvæmar persónuupplýsingar sem voru færðar í tölvukerfi grunnskóla 

og úrskurðaði hún í málinu 22. júní 2011, nr. 2011/231: 

Einstaklingur kvartaði til Persónuverndar vegna viðkvæmra persónuupplýsinga sem skráðar voru 
um son hennar í dagbók grunnskóla og voru upplýsingarnar færðar í tölvukerfi sem skólinn 
notaði. Kvartandi krafðist þess að umræddum færslum yrði eytt, m.a. hversu neikvæðar þær voru 
og að allt gengi mun betur hjá syni hennar. Skólinn taldi mikilvægt að upplýsingarnar yrðu innan 
skólans meðan nemandinn væri þar og hefði kennarinn ákvörðunarvald um það hver fengi að 
skoða upplýsingarnar. Skólinn bar einnig fyrir sig þau rök að það væru hagsmunir hins skráða að 
varðveita þær vegna sálfræðimeðferðar, aðhlynningar á framhaldsskólastigi og ef upplýsinganna 
væri þörf hjá félagsmálayfirvöldum. Þá hefðu foreldrar fullan aðgang að upplýsingunum og væru 
þær aldrei sendar úr skólanum til þriðja aðila. Kvartandi taldi að svo viðkvæmar upplýsingar sem 
skráðar voru í Mentor kerfið ættu ekki heima þar. Upplýsingarnar sneru að árekstri sem barnið 

                                                
250 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 536. 
251 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 535. 
252 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 536. 
253 Ibid. 
254 Ibid. 
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hafði lent í við annan nemanda og var háttsemin alvarleg. Þá taldi kvartandi það myndi hafa áhrif 
á barnið þegar það skipti um skóla að það hefði ákveðinn „stimpil“ á sér. Persónuvernd taldi ekki 
fram komið að lög stæðu því í vegi að færslunni yrði eytt og skoðaði út frá heildstæðu 
hagsmunamati hvort eyða ætti færslunni. Persónuvernd taldi rök skólans ekki halda þar sem 
nemandinn væri að skipta um skóla. Loks taldi Persónuvernd að vegna hagsmuna hins skráða þá 
uppfyllti umrædd varðveisla ekki meginreglur 7. gr. pvl. um sanngirni, málefnalegan tilgang og 
meðalhóf. Persónuvernd lagði því fyrir grunnskólann, með vísan til 3. mgr. 26. gr. pvl. að eyða 
þeim persónuupplýsingum um son kvartanda sem komu fram í dagbókarfærslu skólans.  

Ýmsir hagsmunir geta legið að baki varðveislu, m.a. til að geta sannreynt réttarkröfur og gefur 

það auga leið að ef upplýsingum um hinn skráða er eytt kann það að tálma úrlausn máls og 

skapa sönnunarörðugleika.255 Við mat á kröfum um eyðingu upplýsinga eða hvort banna eigi 

notkun þeirra verður bæði að taka tillit til hagsmuna sem eru þegar til staðar og einnig til 

hagsmuna sem líkur eru á að komi fram síðar.256 Í athugasemdum við 26. gr. í því frumvarpi 

sem varð að lögum nr. 77/2000 kemur fram að eyðing eða bann við notkun upplýsinga getur 

m.a. falist í því að gerðar séu ráðstafanir sem gera það að verkum að upplýsingar falli ekki 

lengur undir efnislegt gildissvið laganna.257 Líkt og kemur fram í kafla 4.2 hér að framan þá 

gilda lögin um persónugreinanlegar upplýsingar er því m.a. átt við í athugasemdunum að 

upplýsingarnar verði ekki lengur persónugreinanlegar. 

 Að lokum er skilyrði 26. gr. pvl. að eyðing eða bann við notkun upplýsinga brjóti ekki í 

bága við ákvæði annarra laga, en tekið er fram í sérstökum athugasemdum að telja verði eðlilegt 

að ákvörðunarvald Persónuverndar gangi framar ákvörðunarvaldi úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál og jafnframt ákvörðunaraðila á grundvelli laga um opinber skjalasöfn nr. 

77/2014 (sem felldu lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 úr gildi).258 Úrræðið um bann 

við notkun og miðlun upplýsinga kynni e.t.v. að vera sterkt úrræði í þeim tilfellum þar sem 

eyðing er óheimil. 

 Hér lýkur því almennri umfjöllun um persónuverndarlögin og verður næst kannaður kjarni 

viðfangsefnisins, rétturinn til að gleymast. 

6 Rétturinn til að gleymast 
Í þessum kafla sem lýtur að kjarna viðfangsefnis ritgerðarinnar verður í fyrsta lagi gerð ítarleg 

grein fyrir þeim dómi sem féll hjá dómstóli ESB árið 2014 sem var stefnumarkandi varðandi 

réttinn til að gleymast og hver aðdragandinn var að honum. Fjallað verður stuttlega um 

dómskerfi Evrópusambandsins til skýringar á málsferðinni. Þegar gerð hefur verið grein fyrir 

                                                
255 Alþt. 1999-2000, bls. 2735-6. 
256 Alþt. 1999-2000, bls. 2735-6. 
257 Alþt. 1999-2000, bls. 2736-7. 
258 Alþt. 1999-2000, bls. 2737. 
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áliti lögsögumanns og innihaldi dómsniðurstöðu dómstóls ESB verður farið ítarlega í túlkun á 

dómnum og hvaða afleiðingar hann hafði. Í öðru lagi verður reynt að kafa dýpra ofan í rætur 

réttarins. Í þriðja lagi þá hefur niðurstaðan hlotið mikla gagnrýni m.a. frá sjónarhóli 

tjáningarfrelsis og verður varpað ljósi á þá gagnrýni. 

6.1 Google Spain SL, Google Inc. gegn Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
Mario Costeja González 
Mario Costeja González er spænskur ríkisborgari sem árið 1998 lenti í því að hús hans var 

auglýst á uppboði í tengslum við innheimtuaðgerðir vegna almannatryggingaskuldar. 

Tilkynningarnar voru tvær og birtust í útbreiddu dagblaði á Spáni. González eða hinn skráði 

var tilgreindur sem eigandi fasteignarinnar. Mun seinna var stafræn útgáfa blaðsins gerð 

aðgengileg á netinu af útgefanda blaðsins. Í nóvember 2009, rúmum 20 árum frá upphaflegri 

birtingu, hafði hinn skráði samband við útgefanda dagblaðsins og hélt því fram að þegar fullu 

nafni hans var slegið inn í leitarvél Google birtist skírskotun í blaðsíðu dagblaðsins með 

tilkynningunni um fasteignauppboðið. Hann hélt því fram að þessar innheimtuaðgerðir í 

tengslum við almannatryggingaskuldina hefðu verið frágengnar og leystar mörgum árum áður 

og væru nú þýðingarlausar. Útgefandinn svaraði og sagði að eyðing gagnanna ætti ekki við (e. 

appropriate) vegna þess að birtingin væri að tilstuðlan skipunar frá Vinnu- og 

félagsmálaráðuneytinu í tengslum við innheimtu opinberra skulda. 

 Í febrúar 2010 hafði hinn skráði samband við Google á Spáni og fór fram á að 

leitarniðurstöður hans myndu ekki sýna neina tengla (e. links) sem leiddu til dagblaðsins þegar 

fullt nafn hans væri slegið inn í leitarvél Google. Google á Spáni áframsendi beiðnina svo til 

Google Inc. sem hefur skráð aðsetur í Kaliforníu, Bandaríkjunum, vegna þess að Google Inc. 

væri það fyrirtæki sem sæi um leitarvélina.  

 Eftir það lagði hinn skráði inn kvörtun til AEPD, spænsku persónuverndarstofnunarinnar, 

og krafðist þess að útgefandinn yrði látinn fjarlægja eða breyta tilkynningunni svo að 

persónuupplýsingar um hann myndu ekki birtast í leitarvélum eða að hann myndi notast við 

leiðir sem leitarvélar bjóða upp á til að vernda persónuupplýsingar sínar. Hann krafðist þess 

jafnframt að Google á Spáni eða Google Inc. yrðu látin fjárlægja eða hylja persónuupplýsingar 

hans þannig að þær myndu ekki birtast í leitarniðurstöðum og vísa á tengla sem leiddu til 

dagblaðsins umtalaða. 

 Með ákvörðun 30. júlí 2010, staðfesti forstjóri AEPD kvörtun hins skráða gegn Google á 

Spáni og Google Inc. og beindi til þeirra að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að fjarlægja 

persónuupplýsingarnar úr skrá sinni og til að gera aðgang að þeim í framtíðinni ómögulegan. 
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Hins vegar hafnaði stofnunin beiðni hins skráða gagnvart útgefandanum. Það var vegna þess 

að birting upplýsinganna í fjölmiðlum var lagalega réttlætanleg (e. legally justified) þar sem 

birtingin var birt að beiðni ráðuneytis og var ætlað að ná sem mestri útbreiðslu fyrir uppboðið 

til að tryggja eins marga bjóðendur og hægt var. Google á Spáni og Google Inc. kærðu 

ákvörðunina og kröfðust ógildingar á henni. Landsdómstóllinn á Spáni sem fjallaði um málið 

beindi ákveðnum spurningum til dómstóls ESB til forúrskurðar.259 Aðilar að málinu voru því 

Google Spain SL og Google Inc. á móti AEPD og Mario Costeja González. 

6.1.1 Framkvæmd dómstóls ESB 

Til að fá nákvæmari mynd af þeim farvegi sem málið var komið í, verður að fjalla stuttlega um 

dómstól ESB. Dómstóll ESB (e. The Court of Justice of the European Union) er samheiti sem 

nær yfir allt dómskerfi ESB, það er „Dómstóllinn“ (e. The Court of Justice), Almenni rétturinn 

(e. The General Court) og svo sérdómstólar (e. specialised courts).260 Dómstólnum ber að 

tryggja að farið sé að lögum við túlkun og beitingu sáttmálanna sem gilda um 

Evrópusambandið og hefur dómstóllinn síðasta orðið um það hvernig sambandsrétturinn er 

túlkaður og hvernig reglum hans er beitt. Það er hlutverk dómstólsins að fjalla um álitamál 

varðandi túlkun ESB - réttar sem koma upp hjá dómstólum aðildarríkjanna og er þetta hlutverk 

mikilvægt til að tryggja samræmda túlkun sambandsréttar. Í Dómstólnum og Almenna réttinum 

sitja dómarar sem eru skipaðir frá sérhverju aðildarríki og þeim til aðstoðar eru lögsögumenn 

(e. Advocate General).261 

Dómstólar aðildarríkja geta beint ákveðnum spurningum til dómstólsins sem hann svarar 

með svokölluðum forúrskurði (e. preliminary ruling). Með forúrskurði lætur dómstóll ESB 

uppi afstöðu sína hvernig beri að túlka ákveðin atriði sambandsréttar með hliðsjón af þeim 

spurningum sem dómstóll aðildarríkis hefur lagt fyrir dómstólinn.262 Það er í höndum 

dómstólanna að óska eftir forúrskurði en ekki aðila málsins og þegar dómurinn hefur gefið álit 

sitt er það bindandi.263 Lögsögumennirnir hafa ekki stöðu dómara en þeir eru algjörlega 

hlutlausir og sjálfstæðir í sínum störfum. Þeir aðstoða dómstólinn með því að flytja opinbert 

rökstutt álit áður en að dómstóllinn gefur út sinn forúrskurð. Dómstólnum ber þó ekki skylda 

                                                
259 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, bls. 1-4. EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 16. 
260 Robert Schütze: An introduction to European law, bls. 34. Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel: European Union 
Law, bls. 523 og Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 104-105. 
261 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
104-105. Koen Lenaerts og Piet Van Nuffel: European Union Law, bls. 534. 
262 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
107. 
263 Robert Schütze: An introduction to European law, bls. 179-180. 
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til að fara eftir áliti lögsögumannsins.264 Dómstóllinn hefur álit lögsögumannsins og jafnframt 

önnur skjöl frá aðilum máls og öðrum hagsmunaaðilum, s.s. öðrum ESB-ríkjum, til 

hliðsjónar.265 Með forúrskurðum ákveður dómstóllinn þó ekki niðurstöðuna í hverju máli fyrir 

sig, forúrskurðir þeirra eru túlkanir á lögum sambandsins eftir þeim spurningum sem eru lagðar 

fyrir þá. Það er svo landsdómstólsins að komast að niðurstöðu í fyrirliggjandi máli.266  

 Þær spurningar sem landsdómstóll Spánar Audiencia Nacional, sem er landsdómstóll á 

sviði refsi– og stjórnsýslumála,267 beindi til dómstóls ESB voru þríþættar. Í fyrsta lagi snerust 

þær að landfræðilegu gildissviði persónuverndarlöggjafar ESB, í öðru lagi snerust þær um 

lagalega stöðu leitarvélar á netinu í ljósi tilskipunar ESB 95/46/EB og í þriðja lagi hvort hinn 

skráði hafi réttinn til að gleymast og álitamálinu hvort hann geti krafist þess að sumar eða allar 

leitarniðurstöður um hann verði ekki lengur aðgengilegar í gegnum leitarvélar.268 Hér verður 

ekki lögð áhersla á fyrstu spurningu réttarins um landfræðilegt gildissvið heldur verður fjallað 

nánar um seinni tvær spurningarnar.  

6.1.2 Álit lögsögumanns í forúrskurði dómstóls ESB  

Þann 25. júní 2013 gaf Niilo Jääskinen, þáverandi lögsögumaður við dómstól ESB, 

lögsögumannaálit sitt á þeim spurningum sem landsdómstóll Spánar lagði fyrir dómstól ESB. 

Álitið hefur að geyma mjög ítarlega umfjöllun um grunnhugmyndir persónuverndar, þá 

hagsmuni sem vegast á í málinu, grundvallarréttindi og loks niðurstöðu hans. Hann komst að 

niðurstöðu sem var á öndverðum meiði við þá sem dómstóllinn komst loks að þann 13. maí 

2014. Nú verður gerð grein fyrir því helsta sem kemur fram í álitinu.  

 Hann byrjaði á því að vísa í umfjöllun um greinina „The Right to Privacy“ sem birtist í 

Harvard Law Review árið 1980 þar sem fram kemur að ýmsar nýjungar og viðskiptaaðferðir 

„...such as instantenous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred 

precincts of private and domestic life“. Í sömu grein kemur jafnframt fram að höfundar telji að 

taka verði næstu skref til að vernda einstaklinginn.269 Það má benda á að almennt er talið að sú 

hugarfarsbreyting sem varð við síðustu aldamót um þá tegund einkalífsverndar sem lítur að 

takmörkun fjölmiðlaumfjöllunar megi rekja til þessarar greinar.270 

                                                
264 Koen Lenaerts og Piet Van Nuffel: European Union Law, bls. 535. 
265 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 6. 
266 Robert Schütze: An introduction to European law, bls. 178. 
267 „Judicial systems in Member States – Spain“, http://www.e-justice.europa.eu. 
268 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, bls. 4-6. 
269 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 1. Mjög algengt er að vísað sé til þessara greinar í 
umfjöllun um friðhelgi einkalífs, sérstaklega í Bandaríkjunum: Jeffrey Rosen: „Free speech, privacy, and the web 
that never forgets“, bls. 348. 
270 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 106-107. 
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Jääskinen fjallaði svo um mikilvægi persónuverndar og að öll gögn, hvort sem þau eru í 

formi texta eða mynda, gætu verið gerð aðgengileg samstundis og varanlega á stafrænu formi 

um allan heim. Netið hefur umbylt lífi okkar með mun fleiri möguleikum til dreifingar og með 

betra aðgengi að upplýsingum, sem hefur myndað ákveðinn grundvöll fyrir ýmsar 

upplýsingaþjónustur. Þetta gagnist neytendum, fyrirtækjum og samfélaginu í heild. Af þessu 

leiði að það skapist áður óþekktar aðstæður þar sem finna verði jafnvægið milli ýmissa 

grundvallarréttinda, svo sem tjáningarfrelsis, upplýsingafrelsis og frelsi til atvinnurekstrar (e. 

right to conduct a business) annars vegar og persónuverndar og einkalífs einstaklinga hins 

vegar.271  

Jääskinen taldi að skipta mætti notkun persónuupplýsinga í tengslum við netið í þrjá hópa:  

(1)  Þegar persónuupplýsingar eru birtar á vefsíðu á netinu. 

(2)  Þegar leitarvél útvegar leitarniðurstöður sem beina netnotendum inn á þær vefsíður sem 

eru í 1. hópnum. 

(3)  Þegar netnotandi framkvæmir leit með leitarvél á netinu eru ákveðnar upplýsingar um 

notandann vistaðar, s.s. IP-tala frá leitandanum og eru þær sendar til rekstraraðila 

leitarvélarinnar. 

Varðandi fyrsta hópinn, þá tók lögsögumaðurinn fram að dómstóllinn hefði nú þegar fjallað 

um að tilskipunin gilti um þá aðstöðu í máli Lindqvist þar sem sú aðgerð að hlaða 

persónuupplýsingum inn á vefsíðu verður að teljast sem vinnsla persónuupplýsinga.272 Síðan 

sagði hann að álitaefnið snerist ekki um þriðja hópinn heldur snerist málið um upplýsingarnar 

í öðrum hópnum. Jääskinen lagði áherslu á að þegar tilskipunin var samin hafi hvorki netið 

verið til í þeirri mynd sem það er í dag, né voru til leitarvélar og það hefði augljóslega áhrif á 

niðurstöðuna.273 

Hann taldi því aðal álitaefni þessa máls snúast um það hvernig hlutverk þeirra sem standa 

að leitarvélum á netinu skyldi vera túlkað í persónuverndarlöggjöf ESB, sérstaklega 

tilskipuninni.274 Ljóst væri að sú þróun sem hefði átt sér stað varðandi netið hafi ekki verið 

fyrirséð af löggjafanum. Þróunin hefur gert netið að alhliða alþjóðlegum upplýsingalager sem 

er aðgengilegur og hægt er að leita í hvar sem er í heiminum.275 Hann taldi að með því að notast 

við rúma túlkun á hugtökunum persónuupplýsingar, vinnsla og ábyrgðaraðili, er líklegra að 

vegna tækniþróunar tækju þau til áður óþekkts víðtæks sviðs af nýjum aðstæðum (e. an 

                                                
271 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 2. 
272 EBD, mál C-101/01 Lindqvist, ECR 2003, bls. I-12971, málsgr. 25-27. 
273 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 3 og 4. 
274 Ibid, málsgr. 25. 
275 Ibid, málsgr. 27. 
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unprecedently wide range of new factual situations due to technological development). Hann 

taldi því að dómstóllinn ætti að notast við „the rule of reason“ eða með öðrum orðum, 

meginregluna um meðalhóf þegar hann túlkar tilskipunina, til að koma í veg fyrir ósanngjarnar 

og óhóflegar lagalegar afleiðingar og vísaði hann þessu til stuðnings í áður nefnt mál 

Lindqvist.276 Leitarvélar eru taldar vera mjög mikilvægar fyrir upplýsingasamfélagið og ábyrgð 

þeirra á efni frá þriðja aðila, sem þeir annað hvort flytja á milli eða geyma, hefur verið 

takmarkað til þess að starfsemi þeirra geti gengið greiðlega.277 Í þessu máli taldi hann mikilvægt 

að finna rétt, sanngjarnt og hóflegt jafnvægi milli persónuverndar, samhangandi túlkunar á 

markmiðum upplýsingasamfélagsins og lögmætra hagsmuna rekstraraðila og allra 

netnotenda.278 

 Varðandi annan lið spurninganna frá landsdómstóli Spánar sem beindust að lagalegri stöðu 

leitarvéla á netinu taldi lögsögumaðurinn að persónuverndarstofnanir gætu ekki beint til þeirra 

að fjarlægja upplýsingar úr skrám sínum nema í þeim tilfellum þar sem rekstraraðili leitarvélar 

hefur ekki gengist við útilokunarkóðum (e. exclusion codes) frá vefsíðum eða þegar þær hafi 

ekki komið til móts við beiðnir frá vefsíðuhöldurum (e. source web page publishers) varðandi 

uppfærslu á geymsluminni þeirra. Þeir sem sjá um vefsíður hafa möguleika á því að setja 

nokkurs konar útilokunarkóða á ákveðið efni frá sér, en kóðarnir ráðleggja leitarvélum frá því 

að skrá eða geyma heimildarvefsíður eða birta þær í leitarniðurstöðum sínum. Með kóðunum 

benda vefsíðuhaldarar á það að þeir vilji ekki að upplýsingunum verði dreift og þær gerðar 

aðgengilegar í gegnum leitarvélar.279 Heimasíða Hæstaréttar og héraðsdómstólanna á Íslandi 

notast við útilokunarkóða um dómasafn sitt en þá birtast dómarnir ekki í leitarvélum.280 Það er 

þó á valdi leitarvélanna sjálfra að fylgja kóðunum. Hann lagði því fram að dómstóllinn svaraði 

þessum hópi spurninga á þá leið að undir þeim kringumstæðum sem forúrskurðurinn tók til þá 

framkvæmir rekstraraðili leitarvélar vinnslu persónuupplýsinga í samræmi við b-lið 2. gr. 

tilskipunarinnar. Google gæti ekki verið skilgreindur sem ábyrgðaraðili vinnslunnar í skilningi 

d-lið 2. gr. tilskipunarinnar nema í öðrum tilfellum sem málið sneri ekki að.281 Af hverju Google 

gæti ekki verið ábyrgðaraðili studdi hann þeim rökum að leitarvélin hefði enga stjórn á þeim 

persónuupplýsingum sem birtust á vefsíðum þriðju aðila. Rekstraraðila leitarvélarinnar er ekki 

kunnugt um eða hann gerir sér ekki grein fyrir tilvist persónuupplýsinganna nema í 

                                                
276 Ibid, málsgr. 30. 
277 Ibid, málsgr. 36. 
278 Ibid, málsgr. 31. 
279 Ibid, málsgr. 41. 
280 Vefsíða Hæstaréttar: https://www.haestiréttur.is. Vefsíða héraðsdómstólanna: https://www.heradsdomstolar.is. 
Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Hæstaréttar 4. apríl 2018 og frá Dómstólaráði 3. apríl 2018. 
281 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 99 og 100. 
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tölfræðilegum tilgangi. Rekstraraðili leitarvélarinnar er í engu sambandi við það efni sem birtist 

á vefsíðum þriðju aðila þar sem persónuupplýsingar birtast og leitarvélin breytir ekki 

upplýsingunum.282 Hann taldi að rekstraraðili leitarvélar gæti ekki, samkvæmt lögum eða 

staðreyndum, uppfyllt þær ábyrgðarskyldur sem hvíla á ábyrgðaraðilum í tengslum við 

persónuupplýsingar á vefsíðum þriðju aðila. Sanngjörn túlkun á tilskipuninni styðji þetta. Öfug 

niðurstaða myndi leiða til þess að leitarvélin uppfyllti ekki kröfur sambandsréttarins sem 

honum finnst fráleitt.283 

 Varðandi spurningar í þriðja flokknum um rétt hins skráða „til að gleymast“, þá lagði hann 

til að dómstóllinn svaraði þeim á þá leið að réttur til eyðingar eða útilokunar á gögnum, á 

grundvelli b-liðar 12. gr. tilskipunarinnar og réttur til að andmæla vinnslu í a- lið 14. gr. 

tilskipunarinnar, næðu ekki til réttar að vera gleymdur eins og hann var útskýrður í þeim 

spurningum sem lagðar voru til forúrskurðar.284 Það er í þeim tilvikum þar sem hinn skráði 

hefur samband við rekstraraðila leitarvélar til að koma í veg fyrir að skráðar væru upplýsingar 

um hann persónulega sem hefðu verið birtar á vefsíðum þriðju aðila. Með því fer hinn skráði 

þess á leit að mögulega skaðlegar upplýsingar verði ekki gerðar aðgengilegar netnotendum eða 

hann óskar eftir því að upplýsingarnar falli í gleymsku, jafnvel þó þær hafi verið birtar löglega 

af þriðju aðilum.285 Lögsögumaðurinn taldi að þar sem upplýsingarnar væru hvorki 

ófullkomnar né ónákvæmar þá gæti hann ekki óskað eftir eyðingu þeirra á grundvelli b-liðar 

12. gr. tilskipunarinnar nema vinnsla Google væri ósamrýmanleg tilskipuninni vegna annarra 

ástæðna.286 Þegar leitarvél er í hlutverki ábyrgðaraðila verður hún að vega hagsmuni sína, eða 

hagsmuni þriðju aðila sem vinnslan er unnin fyrir, á móti hagsmunum hins skráða. Hins vegar, 

eins og langflestir aðilar málsins hafa tjáð (Google og nokkur aðildarríki), taldi Jääskinen 

tilskipunina ekki veita almennan rétt til að vera gleymdur í þeim skilningi að hinn skráði eigi 

rétt á að persónuleg gögn séu takmörkuð eða útilokuð frá dreifingu þegar þau eru skaðleg eða 

í ósamræmi við hagsmuni hans.287  

 Þar sem hann komst að því að réttinn til að gleymast væri ekki sem slíkan að finna í 

persónuverndartilskipuninni þá skoðaði hann næst þau grundvallarréttindi sem væru 

undirliggjandi. Hann taldi að hvernig sem hlutverk leitarvélarinnar væri skilgreint undir 

tilskipuninni þá væri til staðar inngrip í 7. gr. réttindaskrár ESB um friðhelgi einkalífs. Ef ganga 

                                                
282 Ibid, málsgr. 86. 
283 Ibid, málsgr. 89, 90 og 99. 
284 Ibid, málsgr. 137. 
285 Ibid, málsgr. 102. 
286 Ibid, málsgr. 105. 
287 Ibid, málsgr. 107 og 108. 
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yrði á réttindi MSE og réttindaskrárinnar þyrfti það að vera byggt á lögum og vera jafnframt 

nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi.288 Í þessu máli taldi lögsögumaðurinn að frá mörgum 

sjónarhornum ætti tjáningar- og upplýsingafrelsi 11. gr. réttindaskrárinnar og 10. gr. MSE hlut 

að máli. Réttindi netnotenda til að leita að og taka við upplýsingum á netinu eru verndaðar af 

11. gr. réttindaskrárinnar, það ætti bæði við um upplýsingar á vefsíðum og þær sem eru veittar 

af leitarvélum. Jafnframt nytu vefsíðuhaldarar verndar 11. gr. réttindaskrárinnar en með því að 

gera efni aðgengilegt á netinu væru þeir að nýta tjáningarfrelsi sitt.289 Réttindi netnotenda til 

upplýsinga yrðu í hættu ef í leit þeirra að upplýsingum um ákveðinn einstakling væri ekki 

trúverðug viðbrögð (e. truthful reflection) af þeim vefsíðum sem hefðu þýðingu fyrir 

viðkomandi heldur væri þar ákveðin síuð (e. bouwdlerised) útgáfa.290 

 Rekstraraðili leitarvélar virkjar bæði tjáningarfrelsi sitt og frelsi til atvinnurekstrar þegar 

hann gerir upplýsingar á netinu aðgengilegar. Hann taldi að vegna þeirra grundvallarréttinda 

sem undir væru í málinu þá kæmu þau í veg fyrir að þessi réttur fælist í tilskipuninni. Ef hann 

væri til staðar þá væri verið að fórna mikilvægum réttindum svo sem tjáningarfrelsinu og 

upplýsingafrelsinu. Hann beindi réttinum frá því að álykta að þetta hagsmunamat ætti að fara 

fram í sérhverju máli þar sem ákvörðunin væri í höndum leitarvélar sem gæti leitt til þess að 

tenglum væri sjálfkrafa eytt eða rekstraraðilinn fengi óviðráðanlega margar beiðnir. Þessari 

framkvæmd væri hægt að jafna við ritskoðun á birtu efni frá einkaaðila. 291 

6.1.3 Niðurstaða dómstóls ESB 

Líkt og um lögsögumannaálitið verður ekki fjallað um fyrsta hóp spurninganna frá spænska 

dómstólnum sem vörðuðu landfræðilegt gildissvið. Fjallað verður um það hver niðurstaða 

dómstóls ESB var varðandi spurningar hvort persónuverndaryfirvöld gætu krafist þess að 

fyrirtæki væru skyldug til að fjarlægja efni er vörðuðu persónuupplýsingar og jafnframt hvort 

rétturinn til að gleymast væri til staðar í persónuverndarlöggjöf ESB. 

 Google taldi starfsemi sína ekki geta fallið undir hugtakið vinnsla í skilningi 

tilskipunarinnar því ferli þeirra tæki til allra upplýsinga á netinu óháð því að gerður væri munur 

á milli persónuupplýsinga og annarra upplýsinga. Ef framkvæmd þeirra yrði talin sem vinnsla 

taldi Google sig ekki geta verið ábyrgðaraðila því fyrirtækið hafði enga vitneskju um 

                                                
288 Ibid, málsgr. 119. 
289 Ibid, málsgr. 122. 
290 Ibid, málsgr. 131. 
291 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 132, 133 og 134. Fjallað hefur einnig um skoðanir um 
ritskoðun í Bandaríkjunum: Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right 
to be Forgotten“, bls. 103. 
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upplýsingarnar og hefði enga stjórn á þeim.292 Dómstóllinn hafnaði röksemdum Google 

varðandi vinnsluna, líkt og Jääskinen, og taldi að sú vinna sem Google framkvæmir þegar það 

leitar upplýsinga á netinu, vera sjálfvirk og kerfisbundin. Þá væri Google að safna 

upplýsingunum, sækja þær, skrá þær, skipuleggja í skrám sínum, varðveita þær og gera þær 

svo aðgengilegar notendum sínum í formi lista af leitarniðurstöðum. Þar sem þessi framkvæmd 

er beinlínis tekin fram í b-lið 2. gr. tilskipunarinnar væri um að ræða vinnslu 

persónuupplýsinga. Það að þessar upplýsingar hafi verið birtar áður á netinu hefði ekki áhrif á 

þessa niðurstöðu.293 Dómstóllinn fjallaði um að áður hafði hann komist að því að um vinnslu 

væri að ræða þegar efni er tekið sem hefur allt verið birt áður óunnið og ef tilskipunin ætti ekki 

að gilda í þessum tilvikum væri stórlega grafið undan áhrifum hennar.294 

 Þá taldi dómstóllinn Google vera ábyrgðaraðila ólíkt áliti Jääskinen, en þar sem sá sem 

rekur leitarvélina ákvæði tilgang og aðferð framkvæmdarinnar og þar með ákvæði vinnsluna á 

persónuupplýsingunum félli hann undir skilgreiningu ábyrgðaraðila skv. d-lið 2. gr. 

tilskipunarinnar. Það gengi gegn skýru orðalagi d-liðar 2. gr. og markmiðum tilskipunarinnar, 

sem er að tryggja, með rúmri túlkun á ábyrgðaraðila, áhrifaríka og algera verndun fyrir hinn 

skráða, að útiloka rekstraraðila leitarvélar frá skilgreiningunni á þeim rökum að hún stjórni 

ekki þeim persónuupplýsingum sem eru birtar á vefsíðum þriðju aðila. Jafnframt taldi 

dómurinn að vinnsla Google sem leitarvélar væri aðgreinanleg og til viðbótar, vinnslu 

útgefenda vefsíðna.295 Sér í lagi þá spilar leitarvélin stóran þátt í útbreiðslu upplýsinganna m.a. 

til notenda sem hefðu annars ekki fundið upplýsingarnar á netinu og veitir það ákveðinn prófíl 

(e. profile) af þeim sem er leitað að.296  

 Næst fjallaði dómstóllinn um hvort persónuverndaryfirvöld hefðu heimild til að krefjast 

þess af leitarvélum að þær fjarlægðu upplýsingar úr skrám sínum, jafnframt í þeim tilfellum 

þar sem upplýsingunum er ekki eytt áður eða samtímis á heimildarvefsíðunum og einnig hvort 

aðstaðan væri eins ef upplýsingarnar væru löglega birtar á heimildarvefsíðunni.297 Google taldi, 

að virtri meginreglunni um meðalhóf, að öllum beiðnum um fjarlægingu upplýsinga yrði að 

beina til útgefenda vefsíðanna því það séu þeir sem beri ábyrgð á að upplýsingarnar séu gerðar 

opinberar, þeir sem eru í aðstöðu til að meta lögmæti birtingarinnar og þeir sem hafa 

áhrifaríkustu og auðveldustu leiðina til að gera upplýsingarnar óaðgengilegar. Jafnframt með 

                                                
292 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 22.  
293 Ibid, málsgr. 28. og 29. 
294 Ibid, málsgr. 30. EBD, mál C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi og Satamedia, bls. I-09831, málsgr. 48 og 
49. 
295 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 33-35.  
296 Ibid, málsgr. 36 og 37. 
297 Ibid, málsgr. 62. 
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því að láta leitarvélina fjarlægja upplýsingarnar væri ekki verið að virða grundvallarréttindi 

útgefenda vefsíðna, annarra netnotenda og rekstraraðila leitarvélarinnar.298 

Þessu svaraði dómurinn í fyrsta lagi með því að árétta markmið tilskipunarinnar sem væri 

að tryggja sterka vernd grundvallarréttinda og frelsi einstaklinga, sérstaklega rétt þeirra til 

friðhelgi einkalífs í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga.299 Dómstóllinn taldi að þau tilfelli 

sem d-liður 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar fjallaði um, s.s. þegar persónuupplýsingar eru 

ófullkomnar (e. incomplete) eða óáreiðanlegar (e. inaccurate), væru ekki einu tilfellin sem hinn 

skráði gæti byggt á til að fá upplýsingum eytt vegna þess að skilyrðin eru ekki tæmandi talin í 

d-liðnum heldur eru þau aðeins sett fram sem dæmi. En með þeim rétti til eyðingar sem b-liður 

12. gr. tilskipunarinnar veitir hinum skráða þá getur krafan um eyðingu einnig byggst á því að 

vinnslan uppfylli ekki önnur skilyrði tilskipunarinnar.300 Umrædd vinnsla byggist á lögmætum 

hagsmunum, sbr. f-lið 7. gr. tilskipunarinnar en þá er vinnsla heimil nema í þeim tilfellum þar 

sem grundvallarréttindi annarra og frelsi hins skráða – sérstaklega rétturinn til friðhelgi 

einkalífs í samræmi við persónuvernd – sem vernda ber skv. 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar, 

gangi fyrir. Með beitingu f-liðar 7. gr. er nauðsynlegt að finna jafnvægi milli þeirra réttinda og 

hagsmuna sem vegast á og í því samhengi sé tekið mark á mikilvægi réttinda hins skráða sem 

tryggð eru í 7. og 8. gr. réttindaskrárinnar.301 Í ljósi þess hvernig aðstaðan setur alvarlegar 

hömlur á friðhelgi einkalífs einstaklinga þá geta þær ekki verið réttlættar einungis vegna 

efnahagslegra hagsmuna rekstraraðilans. En þar sem fjarlæging á tenglum úr leitarniðurstöðum 

gæti, eftir efni þeirra, haft áhrif á hugsanlega lögmæta hagsmuni netnotenda af því að hafa 

aðgang að upplýsingum, þá þyrfti að finna sanngjarnt jafnvægi milli þeirra hagsmuna og 

réttinda hins skráða sem vernduð eru af 7. og 8. gr. réttindaskrárinnar. Það jafnvægi sem finna 

skal milli hagsmuna netnotenda getur verið háð, í sérstökum aðstæðum, efni upplýsinganna og 

viðkvæmni (e. sensitivity) þeirra fyrir einkalíf hins skráða og af hagsmunum almennings í að 

hafa þessar upplýsingar. Þessir hagsmunir almennings geta verið mismunandi m.a. vegna 

hlutverks hins skráða opinberlega.302 Að því sögðu hafa persónuverndaryfirvöld heimild til þess 

að krefjast þess af þeim sem reka leitarvélar að þeir fjarlægi leitarniðurstöður án þess að þær 

séu jafnframt fjarlægðar áður eða samtímis á heimildarsíðunum.303 Ábyrgðaraðili vinnslunnar 

verður að tryggja að vinnslan uppfylli þær kröfur sem tilskipunin setur til þess að tilskipunin 

                                                
298 Ibid, málsgr. 63. 
299 Ibid, málsgr. 66. 
300 Ibid, málsgr. 70. 
301 Ibid, málsgr. 74. 
302 Ibid, málsgr. 81. 
303 Ibid, málsgr. 82. 
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fái fulla virkni.304 Þeir sem eru ábyrgir fyrir birtingu upplýsinganna falla ekki alltaf undir 

sambandsréttinn því gæti virk og alger vernd ekki náðst ef hinn skráði þyrfti fyrst eða 

samstundis að óska eftir eyðingu upplýsinganna á heimildarsíðunum.305 Til viðbótar þessu benti 

dómstóllinn á að þegar efni er birt á vefsíðu aðeins vegna fréttamennsku (e. journalistic 

purposes) þá nýtur sú birting þeirra réttinda að vera undanþegin ákveðnum ákvæðum 

tilskipunarinnar. Því gæti einstaklingurinn verið í þeirri aðstöðu að geta ekki krafist þess að 

vefsíðan fjarlægði upplýsingarnar, en hins vegar þegar leitarvélin birtir upplýsingarnar þá birtir 

hún þær ekki aðeins vegna fjölmiðlunar og þar með nýtur hún ekki þessarar sérstöku verndar.306 

Til skýringar á því hver munurinn er á aðstöðu vefsíðuhaldara og leitarvéla þá geta lögmætir 

hagsmunir þeirra verið öðruvísi og afleiðingar birtingarinnar eru ekki endilega þær sömu fyrir 

hinn skráða.307 Dreifing upplýsinganna gæti orðið mun meiri fyrir tilstilli leitarvélarinnar og 

þar með myndu einstaklingar finna upplýsingar um hinn skráða vegna leitarvélarinnar sem þeir 

hefðu ekki annars fundið.308 Í ljósi alls þessa taldi dómstóllinn að svar við spurningu í öðrum 

hópnum væri sú að b-liður 12. gr. og a-liður 14. gr. tilskipunarinnar ættu að vera túlkaðar á 

þann hátt, að til þess að uppfylla réttindi tilskipunarinnar ætti rekstraraðili leitarvélar að vera 

skyldugur til að fjarlægja úr leitarniðurstöðum þegar leitað væri eftir nafni einstaklings, tengla 

á efni frá þriðja aðila sem innihalda upplýsingar um einstaklinginn, einnig í þeim tilvikum þar 

sem nafninu eða upplýsingunum er ekki eytt áður eða samstundis og einnig ef birtingin á þeim 

síðum er lögmæt.309 

 Dómstóllinn svaraði þriðja spurningahópnum játandi, um hvort hinum skráða væri 

mögulegt að krefjast þess af þeim sem rekur leitarvélar að hann fjarlægi leitarniðurstöður um 

sig sem væru löglega birtar af þriðja aðila og innihéldu sannar upplýsingar um sig, á þeim 

grundvelli að upplýsingarnar væru honum skaðlegar (e. cause prejudice) eða að hann óskaði 

þess að þær yrðu „gleymdar“ með tímanum. Dómurinn telur að b-liður 12. gr. tilskipunarinnar 

fjalli um réttinn til eyðingar þegar vinnsla uppfyllir ekki ákvæði tilskipunarinnar, nánar tiltekið 

c-e lið 1. mgr. 6. gr., ef þær eru ófullkomnar (e. incomplete) eða óáreiðanlegar (e. inaccurate). 

Það á þó ekki aðeins við ef þær eru óáreiðanlegar, heldur einkum ef þær eru ófullnægjandi (e. 

inadequate), þýðingarlausar (e. irrelevant) eða umfram það sem nauðsynlegt er miðað við 

markmiðin með söfnuninni og/eða vinnslunni, að þær séu ekki uppfærðar (e. kept up to date), 

                                                
304 Ibid, málsgr. 83. 
305 Ibid, málsgr. 84. 
306 Ibid, málsgr. 85. 
307 Ibid, málsgr. 86. 
308 Ibid, málsgr. 87. 
309 Ibid, málsgr. 88. 
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eða þær geymdar lengur en nauðsynlegt er nema þær séu geymdar í sagnfræðilegum, 

tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi, sbr. c-e – lið 1. mgr. 6. gr.310 Þetta verður til þess að 

vinnsla með áreiðanlegum upplýsingum sem var upphaflega lögmæt getur með tímanum orðið 

ósamrýmanleg tilskipuninni þegar upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar miðað við 

markmiðin með söfnun upplýsinganna eða frekari vinnslu þeirra.311 

Dómstóllinn tók fram að þegar skoða ætti hvort upplýsingar væru viðeigandi, fullnægjandi 

og þar fram eftir götunum þyrfti að skoða tilganginn með vinnslunni frá sjónarhóli 

leitarvélarinnar. Ef það er talið, þegar beiðni frá hinum skráða berst í samræmi við b-lið 12. gr. 

tilskipunarinnar, að í leitarniðurstöðum þegar nafn hins skráða hefur verið slegið inn í leitarvél 

sé að finna tengla á löglega birta vefsíðu af þriðja aðila sem inniheldur sannar upplýsingar sem 

tengjast honum persónulega, á þeim tímapunkti ósamrýmanlegar c-e lið 1. mgr. 6. gr. 

tilskipunarinnar vegna þess að upplýsingarnar virðast, eftir að virtar hafi verið allar staðreyndir 

málsins, vera ófullnægjandi, þýðingarlausar, eða umfram það sem nauðsynlegt er miðað við 

markmiðin með vinnslunni sem sá sem rekur leitarvél framkvæmir, þá ber að eyða umræddum 

upplýsingum og tenglum úr leitarniðurstöðunum. Hinn skráði gæti því ekki rökstutt rétt til 

eyðingar byggðan á markmiðum þess að upplýsingunum var safnað af öðrum ábyrgðaraðila.312 

Dómstóllinn taldi þó ekki að vinnsla Google á persónuupplýsingum González í 

leitarniðurstöðunum væri ónauðsynleg, ófullnægjandi eða þýðingarlaus og óhófleg miðað við 

markmiðin með vinnslunni hjá Google.313 Í raun og veru gæti Google og aðrir sem sæju um 

leitarvélar, væntanlega haldið því fram að nánast allar persónuupplýsingar væru viðeigandi 

fyrir vinnslu markmiða leitarvéla sem er að gera upplýsingar sem eru nú þegar opinberar, 

aðgengilegar á netinu, þrátt fyrir að vera mjög þýðingarlausar miðað við tilgang upphaflega 

ábyrgðaraðilans.314 

Hinn skráði getur einnig óskað eftir eyðingu á grundvelli 7. gr. tilskipunarinnar ef vinnslan 

er ekki byggð á lögmætum grunni og þyrfti lögmætið að vara allan vinnslutímann.315 Þar sem 

González hvorki samþykkti vinnsluna né komu aðrir lagagrundvellir til greina þá var vinnsla 

Google talin byggjast á f-lið 7. gr. tilskipunarinnar.316 Þegar vinnsla byggist á f-lið 7. gr. 

                                                
310 Ibid, málsgr. 92. 
311 Ibid, málsgr. 93. 
312 Ibid, málsgr. 94. Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 342. 
313 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 94. 
314 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 343. Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 
2013, málsgr. 98. 
315 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 95. 
316 Ibid, málsgr. 73. 
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tilskipunarinnar, hagsmunamatsreglunni,317 þá er hún lögmæt ef lögmætir hagsmunir 

ábyrgðaraðilans eða þriðja aðila vega þyngra en grundvallarréttindi og frelsi hins skráða, 

samkvæmt 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar. Þegar beiðnir líkt og frá González eru teknar til 

skoðunar þá ætti sérstaklega að skoða hvort hinn skráði ætti þennan rétt, á þeim tíma sem hann 

biður um þetta, og upplýsingarnar þurfa ekki að vera honum skaðlegar (e. cause prejudice).318 

Hinn skráði má í ljósi réttinda sinna í 7. og 8. gr. réttindaskrárinnar óska eftir því að upplýsingar 

séu ekki lengur gerðar aðgengilegar almenningi, þessi réttur vegur þyngra á metunum ekki 

aðeins vegna efnahagslegra hagsmuna rekstraraðilans heldur einnig vegna hagsmuna 

almennings til aðgangs að upplýsingunum þegar almenningur slær inn nafn einstaklings í 

leitarvél. Aðstaðan væri þó ekki þannig ef, vegna einhverra ástæðna t.d. vegna hlutverks hins 

skráða í opinberu lífi, réttlætt yrði íhlutun við grundvallarréttindi hans vegna þess að hagsmunir 

almennings myndu vega þyngra í að fá aðgang að upplýsingunum í gegnum 

leitarniðurstöður.319 

Dómstóllinn sló því ekki föstu að um viðkvæmar persónuupplýsingar hafi verið að ræða í 

tilfelli González en með tilliti til viðkvæmni (e. sensitivity) fyrir einkalíf hans og þá staðreynd 

að upplýsingarnar voru 16 ára, taldi dómstóllinn að hann hefði rétt til þess að upplýsingarnar 

yrðu ekki lengur tengdar við nafn hans í leitarniðurstöðum þar sem í málinu virtust ekki vera 

neinar sérstakar ástæður til þess að hagsmunir almennings ættu að vega þyngra á metunum, en 

það þyrfti spænski dómstóllinn þó að meta.320  

6.1.4 Samanburður á áliti lögsögumannsins og niðurstöðu dómsins 

Grundvallarréttindi eru veigamikil og spila stórt hlutverk í báðum niðurstöðum. Þessar tvær 

niðurstöður eru gott dæmi um þá togstreitu sem er í gangi milli grundvallarréttindanna friðhelgi 

einkalífs og tjáningarfrelsis, þá sérstaklega upplýsingarfrelsis; réttinn til að gera upplýsingar 

aðgengilegar og réttinn til að taka á móti upplýsingum. Með því að fara yfir staðreyndir málsins 

og lagarökin komust þeir, lögsögumaðurinn og dómurinn, að öndverðri niðurstöðu í flestu og 

má greina þær niður í nokkur áhersluatriði. Það sem var þó eins í úrlausnunum var að 

framkvæmd Google á persónuupplýsingum felur í sér vinnslu þeirra í skilningi 

persónuverndartilskipunarinnar. 

Báðar niðurstöðurnar fjalla um markmið tilskipunarinnar en Jääskinen taldi of langt gengið 

í rúmri túlkun á tilskipuninni og vildi ekki fella það sem hann taldi vera nýjan rétt undir 

                                                
317 Sigrún Jóhannesdóttir: Persónuverndarlög, bls. 290. 
318 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 96. 
319 Ibid, málsgr. 97 og 4. tölul. lokaorða. 
320 Ibid, málsgr. 98. 
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tilskipunina því hann taldi áhrifin verða of mikil. Hann rökstuddi það m.a. með því að ef Google 

væri talinn ábyrgðaraðili þá væri komin allt of rúm túlkun á hugtakinu og gæti þar með hver 

sem les fréttirnar í spjaldtölvu sinni verið talinn ábyrgðaraðili. Einnig væri lagaprófessor sem 

hleður niður dómum kominn út fyrir einkavinnslu þegar hann er ekki aðeins að vinna 

upplýsingarnar fyrir sig og yrði því að teljast ábyrgðaraðili og uppfylla allar þær skyldur sem 

hvíla á þeim.321  

Sá munur sem er á þessum tveimur niðurstöðum getur e.t.v. skýrst af mismunandi 

lagatúlkun. Dómstóllinn beitti frekar markmiðsskýringu heldur en lögsögumaðurinn og þar 

sem lögsögumaðurinn horfði til þess hver var aðstaðan þegar lögin voru samin notaði 

dómstóllinn ef til vill framsæknari lagatúlkun. 

Lögsögumaðurinn taldi með því að telja Google vera ábyrgðaraðila þá uppfyllti fyrirtækið 

ekki þær kröfur sem tilskipunin lagði á það og starfsemi þess væri þar með ekki í samræmi við 

tilskipunina, það taldi hann vera fráleitt.322 Hann vísaði svo í mikilvægi þess að upplýsingar 

séu aðgengilegar almenningi og með því að takmarka upplýsingaflæði væri verið að ganga á 

rétt útgefanda vefsíðna, þeirra sem reka leitarvélar og netnotenda allra.323 Jääskinen taldi því 

ekki mögulegt að túlka hvorki tilskipunina né friðhelgi einkalífs og persónuvernd á þá leið að 

rétturinn til að gleymast fælist í honum en með því að rétturinn væri til staðar væri verið að 

fórna mikilvægum réttindum svo sem tjáningarfrelsinu og upplýsingafrelsi.324 Hann vísaði þó 

til þess að í drögum nýrrar reglugerðar ESB væri að finna þennan rétt en ákvæðið hefði mætt 

töluverðri andstöðu og taldi hann að ekki væri um að ræða lögfestingu á gildandi rétti heldur 

mikilvæg lagaleg nýmæli.325 

Dómstóllinn var á öndverðum meiði og rökstuddi niðurstöðu sína með því markmiði sem 

tilskipunin hafði, sem var að standa vörð um einkalíf einstaklinga.326 Hann taldi að í málinu 

væri inngrip í grundvallarréttindi einstaklingsins, þá sérstaklega friðhelgi einkalífs og 

persónuvernd.327 Í þessu tilviki skyldu þau vega þyngra en hagsmunir almennings af aðgengi 

að upplýsingum.328 Dómstóllinn tók þó fram að til að finna jafnvægið milli þessa þá færi það 

eftir efni upplýsinganna og hlutverki hins skráða í opinberu lífi329 eins og fjallað er um í kafla 

                                                
321 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 29 og 81. 
322 Ibid, málsgr. 90. 
323 Ibid, málsgr. 120, 121, 122, 131 og 133. 
324 Ibid, málsgr. 133 og 135. 
325 Ibid, málsgr. 110. 
326 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 66. Anna Bunn: „The curious case of the right to be 
forgotten“, bls. 344. 
327 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 81. 
328 Ibid, málsgr. 99. 
329 Ibid, málsgr. 81. 
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2.5.1 um hvernig opinberar persónur geta þurft að þola það að gengið sé lengra inn á friðhelgi 

einkalífs þeirra vegna stöðu þeirra í þjóðfélaginu. Dómstóllinn fjallaði um að þegar vinnsla 

byggist á f-lið 7. gr. tilskipunarinnar þá þyrfti vinnslan að uppfylla skilyrðið um lögmæta 

hagsmuni allan tímann sem vinnslan færi fram330 og lagði því áherslu á aldur upplýsinga og 

tímasetningu. Dómstóllinn taldi íhlutunina vera alvarlega þar sem, að mati dómsins, væri 

möguleiki fyrir almenning að nálgast ákveðinn prófíl af hinum skráða.331 Nauðsynlegt væri þó 

að horfa til hagsmuna netnotenda til viðbótar við hagsmuni ábyrgðaraðilans.332 Dómstóllinn 

fór þó ekki í ítarlega umfjöllun um tjáningarfrelsið og upplýsingafrelsið, líkt og Jääskinen og 

hefur hann m.a. verið gagnrýndur fyrir það, sbr. kafla 6.4 hér að aftan. En dómurinn taldi að 

hagsmunirnir væru ekki jafnir því í aðstæðum sem þessum ætti friðhelgi einkalífs 

einstaklingsins og persónuvernd hans að vega þyngra, að jafnaði (e. as a rule) ekki aðeins þegar 

efnahagslegir hagsmunir þess sem rekur leitarvél eru í húfi heldur einnig hagsmunir 

almennings af aðgengi að upplýsingum þegar hann leitaði að nafni hins skráða.333 Þrátt fyrir að 

aðstaðan í málinu hafi verið þessi þá væri þetta ekki algilt þar sem það væru til aðstæður þar 

sem jafnvægið myndi leiða til annarrar niðurstöðu, til dæmis þar sem hinn skráði væri opinber 

persóna.334 Dómstóllinn þyrfti því, þegar hann mæti skilyrðin fyrir eyðingu, sbr. b-lið 12. gr. 

og andmælaréttinum, sbr. a-lið 14. gr., að skoða meðal annars hvort hinn skráði ætti rétt, á þeim 

tímapunkti sem um ræðir, á því að upplýsingar sem snertu hann persónulega ættu ekki að vera 

tengdar nafni hans í leitarniðurstöðum þegar eftir nafni hans væri leitað.335 Dómurinn taldi að 

hinn skráði nyti þessarar réttar í ljósi grundvallarréttinda sinna í 7. og 8. gr. 

réttindaskrárinnar.336 

6.2 Afleiðingar dómsins 
Þær afleiðingar sem dómurinn hafði í för með sér voru að Google þarf að taka umsóknir til 

skoðunar ef einstaklingar óska eftir því að tenglar sem innihalda persónuupplýsingar um þá 

verði fjarlægðir úr leitarniðurstöðum Google.337 Það er svo Google sjálft sem þarf að taka 

afstöðu til þess hvort það fjarlægi upplýsingarnar eða ekki, en ef fólk er ósátt við synjun Google 

                                                
330 Ibid, málsgr. 95. 
331 Ibid, málsgr. 80. 
332 Ibid, málsgr. 81. 
333 Ibid, málsgr. 97. 
334 Ibid, málsgr. 98. 
335 Ibid, málsgr. 96. Dómurinn taldi þó að a-liður 14. gr. veitti hinum skráða ekki frekari rétt heldur en b-liður 12. 
gr. tilskipunarinnar. Það jafnvægi sem finna þyrfti á grundvelli 14. gr. væri það að hagsmunamatið ætti að vera 
framkvæmt sérstaklega í ljósi aðstæðna hins skráða, málsgr. 76. 
336 Ibid, málsgr. 97. 
337 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345. 
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getur það kvartað til persónuverndaryfirvalda, í tilfelli Íslands, Persónuverndar, og hún getur 

tekið afstöðu til þess hvort krafa einstaklingsins eigi að hljóta hljómgrunn eða ekki.338  

Þann 26. nóvember 2014 gaf 29. gr. starfshópurinn út leiðbeiningarreglur um hvernig 

framkvæma eigi þær beiðnir sem komu á eftir dómi dómstóls ESB í máli González. 

Starfshópurinn tók fram í leiðbeiningarreglum sínum að vegna þess mikilvæga hlutverks sem 

leitarvélar hafa í dreifingu og aðgengi að upplýsingum á netinu og vegna þeirra lögmætu 

hagsmuna sem vefstjórnendur gætu haft varðandi leitarniðurstöður, þá beindi starfshópurinn 

því til leitarvéla að birta þau viðmið sem væru í notkun við ákvarðanatöku þeirra og gera 

tölfræði aðgengilega varðandi eyðingar á tenglum. Starfshópurinn gerði svo greinarmun á 

leitarvélum líkt og Google sem tóku til stórra hluta netsins og svo leitarvélum inn á tilteknum 

vefsíðum, s.s. fréttasíðum eða öðrum vefsíðum. Því þegar leita þyrfti í leitarvélum margra 

vefsíðna þá yrði ekki til sami prófíll (e. profile) eða yfirlitsmynd af einstaklingum, eins og hægt 

væri að fá þegar notast er við leitarvélar líkt og Google, sem eru ekki bundnar við eina vefsíðu. 

Starfshópurinn taldi því að rétturinn næði ekki til leitarvéla sem væru takmarkaðar við ákveðin 

efni.339 

Google hefur komið á fót ákveðinni nefnd (e. Advisory Council) sem yfirfer allar beiðnir 

frá einstaklingum340 en hægt er að fylla út eyðublað á heimasíðu Google til að óska þess að 

leitarniðurstöðum sé eytt. Þessi aðferð hjá Google hefur þó verið gagnrýnd fyrir að vera 

„publicity stunt“ eða til að krækja í viðskiptavild, en Google tók það sérstaklega fram í 

umfjöllun sinni um nefndina, að þeir vildu finna rétta jafnvægið milli þeirra hagsmuna sem í 

húfi væru.341 Á heimasíðu Google kemur fram að til að uppfylla skilyrðin þurfa niðurstöðurnar 

að vera ófullnægjandi, óviðeigandi, ekki lengur viðeigandi eða óþarflega ítarlegar. Google 

segist hafa unnið dag og nótt til að framfylgja dómnum og telji þetta vera flókið ferli vegna 

þess að þeir þurfi að leggja mat á hverja einstaka beiðni og vega og meta hvort réttur 

einstaklingsins til að stjórna persónuupplýsingum sínum vegi þyngra en réttur almennings til 

þekkingar og upplýsingadreifingar. Google segist kanna hvort almannahagsmunir skuli ráða 

för varðandi birtingu upplýsinganna í leitarniðurstöðum t.d. ef þær tengjast fjársvikastarfsemi, 

vanrækslu í starfi, sakfellingum eða hegðun í opinberu starfi (kjörinna eða skipaðra fulltrúa). 

                                                
338 Sjá m.a. álit nr. 2014/1713 og 2016/181. Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 
15. 
339 9. gr. útdráttar og 17. málsgr. Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union 
judgement on “Google Spain and INC V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja 
González“ C-131/12, WP225. 
340 Advisory Council: https://archive.google.com, Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 
348. Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 16. 
341 Advisory Council: https://archive.google.com. 
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Fjallað hefur verið um að Google hafi ráðið fjöldann allan af lögfræðingum og laganemum til 

að liggja yfir umsóknum og kanna m.a. hvort umsækjandi er opinber aðili, hvort tengillinn sé 

frá fjölmiðli eða ríkisvaldi, hvort hinn skráði hafi sjálfur birt upplýsingarnar og hvort 

upplýsingarnar innihaldi stjórnmálalega umræðu eða refsibrot.342 Google tekur fram að þeir 

sem einkafyrirtæki geti verið í erfiðri stöðu til að leggja mat á málið en beinir því til 

umsækjenda að ef þeir eru ósammála niðurstöðunni er mögulegt að hafa samband við 

persónuverndarstofnanir.343 Á vef Google er hægt að nálgast Gegnsæisskýrslu þeirra (e. 

Transparency Report) þar sem hægt er að fylgjast með tölfræði og öðrum upplýsingum í 

tengslum við beiðnir sem Google hefur móttekið eftir dóminn í máli González. 

Þegar leitað er að nafni í leitarvél Google þá kemur hugsanlega tilkynning um að 

niðurstöðum kunni að hafa verið breytt í samræmi við evrópsk lög um persónuvernd. Þar með 

fær sá aðili sem leitar með leitarvélinni vitneskju um það að mögulega birtast honum ekki allir 

tenglar sem til staðar eru á netinu.344 Þessi aðferð hjá Google kann að vera lítið skref til að vega 

upp á móti rétti einstaklinga til aðgangs að upplýsingum en er þó mjög takmarkandi því ekki 

kemur fram hvort eða hvaða upplýsingar það eru og er örðugleikum bundið fyrir einstaklinga 

að komast að því. Google hvetur einstaklinga þó til þess að hafa samband við vefstjóra þeirra 

vefsíðna sem upplýsingarnar birtast á, því leitarvélin geti ekki fjarlægt það efni.345 Sem dæmi 

þá hefur Google fengið beiðnir sem snúa að alvarlegum refsibrotum, vandræðalegum myndum, 

vísunum í neteinelti, gamlar ásakanir, neikvæðri umfjöllun o.fl.346 Google tilkynnir 

heimildarvefsíðunum að þeir hafi fengið beiðni um að eyða leitarniðurstöðum og að þeir hafi 

orðið við þeirri beiðni. Þeir láta heimildarvefsíðuna þó ekki vita hver það sé sem hafi beðið um 

fjarlæginguna.347 

Þrátt fyrir að ekki er lögð áhersla hér á niðurstöðu dómsins um landfræðilegt inntak þá 

verður hér stuttlega kannað til hverra dómsniðurstaðan nær. Niðurstaðan byggist á 

Evrópuréttarlöggjöf en hvert er þá gildi dómsins fyrir utan ESB og EES ef eitthvert? Ekki eru 

allir á sama máli hvert landfræðilegt gildi þessa réttar er en hægt er að líta til 

leiðbeiningarreglna 29. gr. starfshópsins sem hann gaf út eftir að niðurstaðan var ljós, til 

samanburðar. Vinnuhópurinn taldi að þrátt fyrir að orðalag 8. gr. réttindaskrárinnar tæki til 

„sérhvers manns“ þá myndu persónuverndaryfirvöld einbeita sér að kröfum þar sem tenging er 

                                                
342 Jeffrey Toobin: „The Solace of Oblivion“, https://www.newyorker.com. 
343 Persónuvernd og skilmálar – Algengar spurningar: https://www.google.is. 
344 Ibid. 
345 Persónuvernd og skilmálar – Algengar spurningar og Google Search Help: https://www.google.is. 
346 Advisory Council: https://archive.google.com/advisorycouncil. 
347 „Publishers rebel against Google‘s hidden results“, http://www.journalism.co.uk. 
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á milli hins skráða og Evrópusambandsins, t.d. þegar hinn skráði er borgari eða búsettur í einu 

Evrópusambandsríkjanna. Í leiðbeiningarreglunum kemur fram að til að rétturinn næði fullri 

vernd, þá ætti eyðing leitarniðurstaðna ekki bara að miðast við evrópsk lén (s.s. google.de í 

Þýskalandi og google.uk í Bretlandi) heldur ætti hún einnig að taka til allra viðeigandi léna, 

þar með google.com.348 Evrópusambandið tók undir þessa skoðun en umrædd nálgun hefur 

mætt andstöðu hjá Google.349 Í framhaldi af fyrirhugaðri útgöngu Breta úr Evrópusambandinu 

hafa breskir lögfræðingar verið í vandræðum með að finna út hvað verður um réttinn þegar 

útganga Bretlands úr ESB verður að veruleika.350 

Í leiðbeiningarreglum 29. gr. starfshópsins eftir niðurstöðu dómsins kemur fram að um 

takmörkun á fjarlægingu tengla sé að ræða, í framkvæmd vegna tjáningarfrelsis einstaklinga 

og aðgengi að upplýsingum. Persónuverndaryfirvöld munu kerfisbundið skoða hvort 

hagsmunir almennings séu af því að hafa aðgang að upplýsingunum og ef svo er þá mun 

fjarlæging ekki eiga við.351 

Í lok marsmánaðar 2018 hafði Google móttekið 664.714 beiðnir um eyðingu 

leitarniðurstaðna sem tekur til 2.466.205 tengla. Þar af eru 408 frá Íslandi sem varða 1.436 

tengla. Hlutfall þeirra beiðna sem Google hefur fjarlægt er alls 43,8% en hjá Íslandi er 

prósentan ívið lægri eða 34,1 %. Flestar beiðnir frá Íslandi sem hafa verið teknar til greina 

eru vegna tengla hjá mbl.is, eða 36, næst kemur visir.is með 20 og í þriðja sæti kemur dv.is 

með 17 fjarlægða tengla. Flestar beiðnir um eyðingu vörðuðu þó tengla hjá dv.is af þessum 

þremur vefsíðum, eða 119, meðan visir.is var með 115 og mbl.is með 80. Beiðnir í tengslum 

við mbl.is hafa því hæsta eyðingarhlutfallið eða um 45%.352 

6.3 Greining á rótum réttarins - nýr réttur eða ný túlkun á fyrirliggjandi reglum? 
Á undanförnum árum hefur rétturinn til að gleymast vakið töluverða athygli hjá fjölmiðlum og 

fræðimönnum.353 Tekist hefur verið á um hvort um sé að ræða nýjan rétt eða t.d. nýja túlkun á 

                                                
348 18. málsgr. og 7. gr. útdráttar Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union 
judgement on “Google Spain and INC V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja 
González“ C-131/12, WP225. 
349 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 20-23. Dan Jerker B. Svantesson: „Limitless 
Borderless Forgetfulness? Limiting the Geographical Reach of the ‘Right to be Forgotten‘“, bls. 138. 
350 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 37. 
351 3. gr. útdráttar Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgement on 
“Google Spain and INC V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González“ C-
131/12, WP225. 
352 „Search removals under European privacy law“, https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview 
uppl. sóttar þann 31. mars 2018. 
353 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 336. 



 

 
 

70 

fyrirliggjandi reglum.354 Sumir hafa haldið því fram að enginn hafi talið að réttinn væri að finna 

í tilskipuninni en að Google hafi fundið hann eða að dómstóllinn hafi fundið upp réttinn. Aðrir 

hafa talið að niðurstaðan hafi aðeins snúist um réttinn til eyðingar sem er nú þegar til staðar í 

tilskipuninni.355 Taka verður þó fram að dómstóllinn sjálfur notar ekki hugtakið „rétturinn til 

að gleymast“ í niðurstöðu sinni heldur aðeins þegar hann vísar í málatilbúnað málsaðila356 en 

hugtakið er þó notað í 17. gr. pvrg. 

 Engin ein skilgreining er til um réttinn til að gleymast, en litið hefur verið á hann sem 

lagaleg réttindi, gildi eða hagsmuni sem verðskuldi lagalega vernd, félagslegt eða siðfræðilegt 

gildi. Rétturinn hefur verið flokkaður sem einkaréttarleg réttindi þrátt fyrir að upplýsingarnar 

sem um ræðir hafi verið birtar opinberlega að einhverju leyti.357 Honum hefur verið lýst sem 

mannréttindum, nánar tiltekið með víðri túlkun á friðhelgi einkalífs.358 Hvaða skilgreining eigi 

við um réttinn er því óljóst. 

Rétturinn til að gleymast er tilraun til að færa upplýsingar frá sjónum almennings inn á 

einkasvæði einstaklinga,359 sem fjallað var um í kafla 2.3. Rétturinn getur verið skilinn sem svo 

að hann sé leið til að vernda sjálfræði einstaklingsins og til að leyfa fólki að fjarlægja 

upplýsingar um sig, sem eru úr fortíðinni sem varða eða hafa áhrif á hann. Rétturinn stendur 

ekki einangraður heldur er jafnframt hægt að finna stoð hans í öðrum ákvæðum 

persónuverndarlöggjafar svo sem að vinnsla persónuupplýsinga skuli vera með gegnsæjum og 

sanngjörnum hætti. Ekki er nauðsynlegt að upplýsingarnar séu vanvirðandi fyrir einstaklinginn 

til að hann fái að njóta réttarins til eyðingar heldur er einstaklingurinn að njóta sjálfræðis síns.360 

Þetta er í samræmi við niðurstöðu dómsins að upplýsingarnar þurfi ekki að vera 

skaðvænlegar.361 

Michael J. Kelly og David Satola telja að rétturinn til að gleymast hafi hvorki verið úr lausu 

lofti gripinn hjá dómstóli ESB né að hann hafi verið að fullu til staðar í 

persónuverndartilskipuninni. Þeir telja að rétturinn til að gleymast sé birtingarmynd nútímans 

                                                
354 Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 3. 
355 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 348. 
356 Dan Jerker B. Svantesson: „Limitless Borderless Forgetfulness? Limiting the Geographical Reach of the ‘Right 
to be Forgotten‘“, bls. 137. 
357 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
113. 
358 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 340. 
359 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
113. 
360 Ugo Pagallo og Massimo Durante: „Legal Memories and the Right to Be Forgotten“, bls. 19. 
361 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 96. 
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á margþræddum hugmyndum í vestrænum lagahefðum en á þessu er mikill breytileiki milli 

ríkja og það er miklum erfiðleikum bundið að skilgreina einkalífsvernd.362  

Eduard Fosch Villaronga o.fl. telja að þrátt fyrir að dómstóllinn hafi vísað í 

persónuverndartilskipunina varðandi leitarvélar þá telja þeir að um nýja túlkun á landfræðilegu 

gildissviði, réttinum til að gleymast og gildi persónuverndarlaga um leitarvélar, sé að ræða. 

Með því að viðurkenna réttinn til að gleymast hafi dómstóllinn fundið meginreglu sem fram til 

þessa hafði varla verið nefnd í tilskipuninni. Þrátt fyrir þetta telja þeir að rétturinn til að 

gleymast sé ekki 100% nýr þar sem tilskipunin viðurkenni réttinn til aðgangs í 12. gr. sem 

gaumgæfir möguleikann á að krefjast eyðingar ábyrgðaraðilans á ófullkomnum, 

óáreiðanlegum eða ólögmætum upplýsingum.363  

Framkvæmdastjórn ESB gaf út upplýsingaskjal eftir að niðurstaðan var ljós í máli González 

og tók þar fram að þau viðmið sem liggja til grundvallar réttinum til að gleymast séu nú þegar 

til staðar í persónuverndarlöggjöfinni, nánar tiltekið í persónuverndartilskipuninni. 

Einstaklingar geta óskað eftir eyðingu persónuupplýsinga þegar þær eru ekki lengur 

nauðsynlegar (12. gr. tilskipunarinnar). Framkvæmdastjórnin hafnaði öllum fullyrðingum um 

að hún væri að leggja fram eitthvað sem væri í grundvallaratriðum nýtt með 

persónuverndarreglugerðinni þar sem dómstóll ESB hefði krufið réttinn til mergjar. Samkvæmt 

framkvæmdastjórninni styrkir 17. gr. pvrg. réttinn og veitir frekari lagalegan stöðugleika364 en 

með þessu orðalagi er ljóst að framkvæmdastjórnin telur ekki að um glænýjan rétt sé að ræða.  

Dan Jerker B. Svantesson telur að þar sem dómstóllinn fjallaði ekki um hugtakið réttinn til 

að gleymast þá hafi dómstóllinn ekki sett fram þann rétt, því ef hann hefði gert það þá hefði 

hann þurft að krefjast þess að sá sem stóð að upphaflegu birtingunni, dagblaðið, þyrfti einnig 

að fjarlægja sitt efni. Raunveruleg áhrif dómsins séu því þau að sett er skylda til gleymsku á 

ákveðna leikmenn netsins – í þessu tilfelli leitarvélar.365 

Ugo Pagallo og Massimo Durante telja að rétturinn til að gleymast ætti ekki að vera álitinn 

sem nýr réttur á lagasviðinu, heldur hefur umbylting upplýsinga þvingað bæði löggjafa og 

dómstóla til að endurhugsa hvernig rétturinn er túlkaður. Hægt er að rekja réttinn til hins 

hefðbundna réttar til friðhelgi einkalífs, þ.e. 8. gr. MSE, rétt eins og persónuvernd. Hægt er að 

horfa til 6. gr. tilskipunar nr. 95/46/EB og þá sérstaklega e-liðar greinarinnar um að gögn ættu 

                                                
362 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 22. 
363 Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 3. 
364 Factsheet on the “Right to be Forgotten ruling (C-131/12), bls. 2. 
365 Dan Jerker B. Svantesson: „Limitless Borderless Forgetfulness? Limiting the Geographical Reach of the ‘Right 
to be Forgotten‘“, bls. 137. 
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ekki að vera geymd lengur en nauðsynlegt er fyrir þann tilgang sem gögnin voru söfnuð fyrir í 

byrjun (tilgangsreglan).366 Benda má á að MDE hefur fellt fjölmörg ný réttindi undir gildissvið 

8. gr. MSE en líkt og var fjallað um í kafla 2.1 hér að framan þá hefur inntak 8. gr. MSE vaxið 

mjög hjá Mannréttindadómstóli Evrópu á undanförnum áratugum með framsækinni túlkun á 

MSE. Netið var vissulega ekki til í þeirri mynd sem það er í dag þegar Mannréttindasáttmálinn 

var saminn og hafa aðstæður skapast sem höfundar sáttmálans gátu ekki spáð fyrir um. 

Lögsögumaðurinn Jääskinen taldi að tilskipunin hefði ekki að geyma almennan rétt til að 

gleymast í þeim skilningi að hinn skráði eigi tilkall til þess að persónuupplýsingar um hann séu 

takmarkaðar eða útilokaðar frá dreifingu ef hann telur þær vera skaðlegar eða ganga gegn 

hagsmunum sínum. Hann taldi að markmiðin með vinnslu og þeir hagsmunir sem fylgdu í 

kjölfarið, þegar þeir væru bornir saman við hagsmuni hins skráða, væru þau viðmið sem beita 

ætti þegar vinnsla fer fram án samþykkis hins skráða, en ekki að huglæg afstaða hins skráða 

væri eitt af viðmiðunum. Hann telur réttinn til að gleymast vera lagalega nýjung í pvrg. og að 

hann væri ekki byggður á fyrirliggjandi lögum.367 Út frá þessu má telja að þar sem 

lögsögumaðurinn taldi að réttinn væri hvorki að finna í tilskipuninni né öðrum fyrirliggjandi 

lögum, þá væri hann ekki að finna í réttindaskránni. En dómstóll ESB tók þó undir skoðun 

lögsögumannsins að því leyti að viðmiðin færu hvorki eftir huglægri afstöðu hins skráða né 

hvort að upplýsingarnar væru skaðlegar heldur þegar vinnsla væri án samþykkis hins skráða 

þá byggðist matið á hagsmunum ábyrgðaraðilans og svo hagsmunum hins skráða. Dómstóllinn 

taldi að réttur González fælist í tilskipuninni, nánar tiltekið b-lið 12. gr. hennar og staðfesti þar 

með inntak réttar hins skráða til eyðingar á grundvelli tilskipunarinnar.368 

Formlega séð er hægt að líta á viðurkenningu á réttinum til að gleymast í pvrg. sem 

lýðræðislegt svar við starfsemi einkafyrirtækja sem hefur verið á kostnað notenda þeirra og 

nær nú til fleiri sviða heldur en núverandi löggjöf tekur til, t.d. þeir sem hafa gengið í gegnum 

gjaldþrot fá að byrja upp á nýtt, fyrningu refsibrota o.fl. Með hliðsjón af þessu þá tryggir 

rétturinn til að gleymast ákveðið jafnræði óháð efni upplýsinganna.369  

Líkt og fjallað hefur verið um í ritgerð þessari þá skiptir tími miklu máli varðandi réttinn 

til að gleymast. Það að tíminn líði getur haft áhrif á jafnvægi þeirra hagsmuna sem eru til staðar 

við vinnslu persónuupplýsinga sem eru aðgengilegar á netinu, milli almannahagsmuna og 

hagsmuna af friðhelgi einkalífs. Lögmæti birtingu upplýsinga getur breyst samhliða breytingu 

                                                
366 Ugo Pagallo og Massimo Durante: „Legal Memories and the Right to Be Forgotten“, bls. 17-18. 
367 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 108 og 110. 
368 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345-346. 
369 Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 4. 
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á jafnvægi hagsmunanna. Það sem eitt sinn var lögleg birting upplýsinga getur seinna meir 

misst lagavernd. Þetta hefur verið talin grunnhugmynd réttarins til að gleymast.370 Rolf H. 

Weber telur réttinn til að gleymast byggjast á sjálfræði einstaklingsins til að vera rétthafi 

persónuupplýsinga sinna á ákveðnum tímakvarða, því lengra aftur sem upplýsingarnar nái, því 

meiri líkur eru á því að einstaklingshagsmunir verði almannahagsmunum yfirsterkari.371 

Blume telur niðurstöðu dómstóls ESB um leitarvélar leiða til þess að erfiðara er nú að 

nálgast upplýsingar, en ekki að þær hverfi alveg úr augsýn þar sem netið er svo víðfeðmt að 

alger gleymska er ekki raunsæ.372 Davíð Þór Björgvinsson hefur tekið undir sömu skoðun og 

talið að e.t.v. er um baráttu við vindmyllur að ræða.373 

Nú er að finna lögfestingu á þessum rétti, í 17. gr. pvrg. og í frumvarpi til nýrra 

persónuverndarlaga á Íslandi.374 Fjallað hefur þó verið um það að hlutverk reglugerðarinnar 

hafi verið að styrkja réttindi einstaklinga og þar með hafi verið gengið út frá því að rétturinn 

hafi verið til staðar í persónuverndarlöggjöfinni áður og hafi einfaldlega þurft styrkingu.375 

Framkvæmdastjórn ESB fjallaði um í skýrslu sinni A comprehensive approach on personal 

data protection in the European Union árið 2010 að stjórn hins skráða yfir 

persónuupplýsingum sínum yrði gerð skýrari og mögulega sterkari með nýju ESB 

reglugerðinni. Ein af þeim leiðum var að skýra réttinn til að gleymast, þ.e. þann rétt einstaklinga 

til að fá persónuupplýsingar um sig fjarlægðar að fullu þegar þær væru ekki lengur 

nauðsynlegar fyrir tilgang söfnunarinnar eða þeir einstaklingar dragi til baka samþykki sitt eða 

að geymslutími upplýsinganna sé útrunninn.376 

 Blume fjallar um að rétturinn til að gleymast í 17. gr. pvrg. nái til réttra persónuupplýsinga 

og er því ólíkur skyldu ábyrgðaraðila til að leiðrétta og eyða röngum upplýsingum. Rétturinn 

byggist í grunninn á því að það eru til persónuupplýsingar sem ættu ekki að vera lengur 

aðgengilegar almenningi vegna aldurs þeirra og að þær séu villandi. Þar sem netið gleymir 

engu þarf reglur til að koma í veg fyrir að einstaklingurinn sé áreittur að eilífu. Bakgrunn 

réttarins má rekja til tækniþróunar sem hefur leitt af sér mikla möguleika til að leita að 

upplýsingum sem verða til þess að jafn auðvelt er að finna gamlar og nýjar upplýsingar. En 

                                                
370 Giovanni Sartor: „The Right to be Forgotten: Dynamics of Privacy and Publicity“, bls. 1-2. 
371 Rolf H. Weber: „The Right to Be Forgotten“, bls. 121. Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, 
Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 116. 
372 Peter Blume: „Persondatabeskyttelse i stormfyldt hav“, bls. 240-241. 
373 Davíð Þór Björgvinsson: „Rétturinn til að gleymast. Barátta við vindmyllur?“, http://www.uni.hi.is/davidth. 
374 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 (óbirt). 
375 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 336. Factsheet on the “Right to be Forgotten“ 
ruling (C-131/12), bls. 2. 
376 A comprehensive approach on personal data protection in the European Union, bls. 8. 
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það að finna gamlar upplýsingar kann að raska friðhelgi einkalífs jafnvel þótt upplýsingarnar 

séu réttar. Tæknin nú á tímum er ótakmörkuð varðandi varðveislu gagna og einnig aðgengileika 

þeirra, upplýsingar hverfa ekki af sjálfu sér. Jafnvel þótt til staðar sé réttur til að muna og til að 

varðveita nútímann fyrir komandi kynslóðir þá ætti að reyna að koma í veg fyrir röskun á 

friðhelgi einkalífs á sama tíma. Í stafrænum nútímaheimi, banka fortíðardraugar sífellt á dyrnar, 

þrátt fyrir að þeir ættu ekki að skipta máli lengur.377 

Rétturinn til að gleymast var eitt af stóru hitamálunum þegar tillaga að nýjum 

persónuverndarlögum var kynnt árið 2012 og var lögð áhersla á það af framkvæmdastjórn ESB 

að rétturinn sýndi fram á að vernd Evrópubúa yrði styrkt. Rétturinn til að gleymast var mjög 

umdeildur við meðferð frumvarpsins frá byrjun, sérstaklega út frá hugsanlegum afleiðingum 

fyrir upplýsingafrelsið og varð lokaútkoman að takmörkuðu leyti réttur til að gleymast vegna 

þeirra fjölda undantekninga sem eru á honum. Blume telur að skapað hafi verið mjög sérstakt 

réttarástand sem erfitt sé að gera grein fyrir.378  

Til að kanna frekar hvað felst í réttinum til að gleymast verður næst gerð grein fyrir þeirri 

hugmynd sem margir fræðimenn telja að réttinn sé að rekja til. 

6.3.1 Droit à l‘oubli 

Margir fræðimenn telja að rétturinn til að gleymast eigi uppruna sinn í frönsku hugmyndinni 

um droit à l‘oubli eða e. right to oblivion sem þýðir á íslensku að falla í gleymsku.379 

Hugmyndin byggist á því að til staðar séu hömlur á athafnafrelsi fjölmiðla, sem hamla þeim að 

opinbera aftur málefni einkalífs sem nutu verndar almannahagsmuna í fortíðinni, 

upplýsingarnar eru oftast með neikvæða tengingu.380 Þessi hugmynd er byggð á þörf 

einstaklingsins til að hafa sjálfræði yfir eigin lífi án þess að vera sífellt, eða með reglulegu 

millibili brennimerktur vegna ákveðins atburðar úr fortíðinni, sérstaklega ef atburðurinn hefur 

ekkert með nútímann að gera. Með framsækinni tölvubyltingu og sífelldri dreifingu 

fjölmiðlunar og mætti hennar hefur sannast þörfin fyrir það að gleymast og hún réttlætt þá 

vernd sem er til staðar í Evrópulöggjöfinni, samkvæmt Alessandro Mantelero.381 Mantelero 

                                                
377 Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 110-111. Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 100. 
378 Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 110-111. Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 100. 
379 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
113 og 127. Jeffrey Rosen: „Free speech, privacy, and the web that never forgets“, bls. 346. Alessandro Mantelero: 
The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right to be forgotten‘“, bls. 229. 
Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 24. Jeffrey Toobin: „The Solace of Oblivion“, 
https://www.newyorker.com. 
380 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 230. 
381 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 230. 
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telur þó að rétturinn til að gleymast eins og hann er í pvrg. sé ekki nákvæmlega eins og droit à 

l‘oubli í fyrsta lagi því í reglugerðinni er rétturinn til að gleymast m.a. heimilaður þegar hinn 

skráði dregur til baka samþykkið sem vinnslan byggist á. Í málum varðandi droit à l‘oubli er 

ekki skoðað hvort hinn skráði hafi tekið til baka samþykki sitt því samþykkið var ekki þáttur í 

birtingu upplýsinganna í upphafi heldur voru þar hagsmunir almennings til upplýsinga sem 

vógu þar þyngra. Í öðru lagi rétturinn til að gleymast sem felst í því að fá allar upplýsingar um 

sig algjörlega fjarlægðar rímar við franska réttinn en í tilfelli pvrg. er um rýmri rétt að ræða því 

skilyrði fyrir fjarlægingu varðar ekki aðeins atburði fortíðarinnar heldur líka aðrar aðstæður 

sem snerta ekki jafnvægið milli fjölmiðlunar og líf einstaklingsins, s.s. ef vinnsla 

persónuupplýsinganna var ólögmæt. Í þriðja lagi horfir rétturinn til að gleymast í pvrg. ekki 

frá sjónarhóli fjölmiðla líkt og droit á l‘oubli þar sem undantekning er á réttinum til að gleymast 

og gildir hann ekki að því marki sem vinnsla er nauðsynleg til að neyta réttarins til tjáningar- 

og upplýsingafrelsis. 382 Ugo Pagallo og Massimo Durante telja að minni og oblivion vinni 

saman að sjálfræði einstaklingsins eins og nokkurs konar tvær hliðar á sama peningi. Í 

lagalegum skilningi ætti því vernd tjáningarfrelsis og upplýsingafrelsi og aðgengi að 

upplýsingum að haldast í hendur við vernd á réttinum til að gleymast.383 

Það að krefjast gleymsku (e. force forgetfulness) með lagalegum aðgerðum er ekki nýtt af 

nálinni. Í hinum ýmsu lagakerfum má finna einhvers konar ákvæði sem snúast um að 

einstaklingar fái hreinan skjöld og að einstaklingar geti haldið því frá öðrum að vera ávallt 

bendlaðir við fortíðina.384 Á Íslandi er hægt að vísa í ákvæði um uppreist æru, sem hafa þó 

verið felld úr gildi385 og refsiákvæðið um að óheimilt sé að bregða manni brigslum, sbr. 237. 

gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Brigsl standa fyrir álasanir eða ásakanir og varðar 

brotið sektum þrátt fyrir að sagt sé satt frá. Sjálfsvirðingu þess sem brigslunum er beint að er 

einkum verið að vernda en ekki er sérstaklega átt við útbreiðslu þess háttar ummæla. Sá sem 

hafði uppi brigslyrðin verður að færa sönnur á að þau hafi ekki verið tilefnislaus.386 Brigslyrði 

geta tekið til eins atburðar eða atviks, t.d. gamals refsidóms, án þess að dregin sé víðtæk ályktun 

                                                
382 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 233-234. 
383 Ugo Pagallo og Massimo Durante: „Legal Memories and the Right to Be Forgotten“, bls. 19. 
384 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
113 og 127. M.a. viðurkennir Sviss réttinn til persónuleika og í honum felst einkalífsréttur afbrotamanna sem hafa 
setið sinn tíma, en óheimilt er að birta nafn afbrotamanns eftir hann hefur tekið út dóminn sinn nema 
upplýsingarnar haldast fréttnæmar, minni líkur eru á fréttnæmi ef einstaklingurinn hefur gert róttækar breytingar 
á lífi sínu: Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 340. 
385 Ákvæðið var fellt tímabundið úr gildi úr almennum hegningarlögum nr. 19/1940, sbr. lög nr. 80/2017. 
386 Hólmgeir Elías Flosason: „Orðhefnd og sannindi ummæla sem ábyrgðarleysisástæður í meiðyrðamálum“, bls. 
312. 
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af því um eiginleika viðkomandi, þau geta þó verið móðgandi. Verið er að vernda sjálfsvirðingu 

þess sem brigslunum er beint að.387 Hugsunin að baki uppreist æru er að þeir sem hafi sýnt af 

sér góða hegðun að lokinni afplánun eigi rétt á óflekkuðu mannorði í lagalegum skilningi.388 

Óflekkaðs mannorðs er víða krafist í íslenskum lögum sem skilyrði til ákveðinna starfa, en sem 

dæmi má taka þurfa ríkissáttasemjari, alþingismenn, stefnuvottar o.fl. að hafa óflekkað 

mannorð.389 Það er þó vandamál að ekki er hægt að veita uppreist æru eins og er. 

6.3.2 Réttur til að gleymast eða aðeins réttur til eyðingar 

Réttaráhrif og hugtök í tengslum við ritgerð þessa eru ekki að öllu leyti skýr. Sumir telja að 

mikils misskilnings gæti um hvað raunverulega felist í réttinum til að gleymast og eru ekki allir 

sammála um hvort rétturinn til að gleymast feli í sér eitthvað annað og meira en einfaldlega 

réttinn til að fá upplýsingum eytt.390  

Í kafla 5 hér að framan var farið yfir það regluverk sem er í gildi á Íslandi varðandi eyðingu 

upplýsinga. Réttinum til eyðingar hefur verið lýst í Evrópurétti sem rétti einstaklings til að 

kalla eftir eyðingu persónuupplýsinga sinna í ákveðnum aðstæðum. Í frumdrögum 

persónuverndarreglugerðarinnar var talað um að réttur til eyðingar byggist á þeirri hugmynd 

að einstaklingar eigi að hafa stjórn yfir persónuupplýsingum sínum. Sumir telja að þetta eigi 

stoð í friðhelgi einkalífs. Aðrir telja að réttinn til eyðingar sé að finna í vernd 

persónuupplýsinga í 8. gr. réttindaskrárinnar. Oft er vísað til réttarins til að eyða sem réttarins 

til að gleymast og ýtir það undir það að réttur til eyðingar megi vera réttlættur út frá réttinum 

til að gleymast.391 

Grunnhugmyndin er að í réttinum til að gleymast er ákveðin endurreisn eða endurhæfing.392 

Með því að fá að njóta réttarins til þess að tenglum sé eytt þegar leitað er eftir nafni hins skráða 

þá verður að benda á að tenglarnir eru ekki fjarlægðir alveg heldur aðeins í þeim tilvikum þegar 

leitað er eftir nafni hins skráða. Ef önnur orð eru notuð í leitarvélinni er hægt að finna 

upphaflegu vefsíðurnar og er því ekki um algera eyðingu að ræða,393 því er hægt að færa rök 

                                                
387 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 205. 
388 Árni Helgason: „Hvað er að hljóta uppreist æru í lagalegum skilningi?“, https://www.visindavefur.is/. 
389 1. mgr. 20. gr. laga nr. 80/1938, 1. mgr. 34. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og 2. mgr. 81. gr. laga um meðferð 
einkamála nr. 91/1991. Sjá yfirlit dómsmálaráðuneytisins yfir þær stöður sem krefjast óflekkaðs mannorðs: 
„Uppreist æru“, https://www.stjornarradid.is.  
390 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 337. 
391 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 339. 
392 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 340. 
393 Sjá 21. gr. útdráttar Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgement 
on “Google Spain and INC V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González“ 
C-131/12, WP225. Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 346. 
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fyrir því að þetta styðji það sjónarmið að ekki er um að ræða rétt til að gleymast heldur aðeins 

til eyðingar á leitarniðurstöðum.  

Jef Ausloos hefur lýst réttinum sem tækifæri til að gefa einstaklingum aftur stjórn yfir 

persónuupplýsingum sínum og gera þátt samþykkis sterkari, þannig að rétturinn eigi að 

takmarkast við þær aðstæður þar sem einstaklingurinn hefur gefið samþykki sitt. Paul Bernal 

hefur fært rök fyrir því að það verði að endurnefna hugtakið réttinn til að gleymast í réttinn til 

eyðingar, þar sem það ætti að vera sjálfgefið að upplýsingum væri eytt og þeir sem vinna með 

persónuupplýsingar ættu að geta réttlætt hvers vegna þeir hafi þær.394 Anna Bunn telur þó að 

þar sem dómstóll ESB hélt því fram að González gæti krafist þess að upplýsingar um hann 

væru ekki lengur gerðar aðgengilegar almenningi í leitarniðurstöðum í ljósi grundvallarréttinda 

sinna í 7. og 8. gr. réttindaskrárinnar, þá gefur það til kynna að González hafa rétt á því að vera 

ekki varanlega tengdur (e. linked) upplýsingunum og að þann rétt sé að finna í friðhelgi 

einkalífs hans og persónuvernd. Hún telur þó að í umfjöllun dómsins skorti alla greiningu á því 

hvað þessi réttur veiti í reynd. Bunn telur að dómstóll ESB í máli González hafi ekki fundið 

upp réttinn til að gleymast heldur beitti hann aðeins réttinum til eyðingar sem er nú þegar til 

staðar í persónuverndartilskipuninni. Jafnframt taldi hún mjög erfitt að sjá út úr niðurstöðunni 

að réttinn til að gleymast væri að finna í víðum skilningi friðhelgi einkalífs.395  

Rétturinn til að gleymast þekktur sem stafræn gleymska (e. digital oblivion) er tækifæri 

fyrir einstakling til að komast yfir fortíð sína sem er aðgengileg með auðveldum hætti á netinu. 

Rétturinn til að gleymast getur falist í eyðingu gagna frá vefsíðum og gagnamiðlurum s.s. 

gögnum sem koma ekki frá hinum skráða sjálfum, jafnframt eyðingu upplýsinga sem hinn 

skráði hefur sjálfur sent frá sér og einnig eyðingu gagna sem aðrir hafa búið til. Með þessu eru 

línurnar milli þess að falla í gleymsku og að eyða orðnar óskýrar en reglurnar frá ESB eiga við 

upplýsingar sem eru gerðar opinberar frá ábyrgðaraðila. Þetta orðalag ýtir undir það að ekki er 

tilgangur með að gera greinarmun á þessu tvennu. Markmiðin með að falla í gleymsku og að 

eyða upplýsingum eru mjög svipuð; þau stefna bæði að því að fjarlægja takmarkanir sem 

persónuupplýsingar úr fortíðinni setja og þær verða að vera vegnar á móti öðrum 

upplýsingaþörfum.396 

                                                
394 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
118. 
395 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 346 og 350. 
396 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
118. 



 

 
 

78 

Að tala um að upplýsingar gleymist kann að vera misvísandi því ekki er hægt að „gleyma“ 

upplýsingum vísvitandi með því einu að fjarlægja tengil.397 Upplýsingar geta verið enn þá í 

minni fólks. Upplýsingarnar um uppboð González eru enn þá til í prentaðri útgáfu og geta verið 

aðgengilegar með því að leita að sameiganda hússins sem átti að fara á uppboð. Bent hefur 

verið á að ekki er hægt að fjarlægja allt efni úr tölvum einstaklinga einungis vegna þess að 

einstaklingur vilji að heimurinn gleymi einhverju.398 Fræðilega séð er nú einungis erfiðara að 

nálgast upplýsingarnar um hinn skráða.399 Hægt er að taka undir það að minni fólks getur varað 

mun lengur heldur en líftími fartölvu400 en það þýðir ekki þar með sagt að rétturinn til að 

gleymast geti ekki náð markmiði sínu að einhverju leyti, hann getur t.d. komið í veg fyrir frekari 

útbreiðslu og rafræna vinnslu upplýsinganna. 

6.4 Gagnrýni á réttinn til að gleymast 
Niðurstöðu dómstóls ESB í máli González og lögfesting á réttinum til að gleymast í ESB 

reglugerðinni hefur verið mætt af mikilli andstöðu, líkt og Jääskinen fjallaði um í áliti sínu.401 

Andstaðan hefur m.a. komið frá fyrirtækjum, þeim sem hafa hagsmuna að gæta af fjölmiðlun 

og jafnframt frá fræðimönnum. Hér verður fjallað um þá gagnrýni sem rétturinn hefur fengið 

en hún hefur meðal annars snúið að því að mótmælt sé að rétturinn sé til staðar, en það sést 

m.a. í áliti Jääskinen, viðhorfi Google og annarra hagsmunaaðila402 og að lokum hefur 

gagnrýnin snúið að því hve rétturinn er óljós og hve erfiður hann sé í framkvæmd.  

Talsmenn tjáningarfrelsisins hafa verið háværir í gagnrýni sinni á áhrifum réttarins403 og 

hefur réttinum til að gleymast verið lýst sem „stærstu ógn tjáningarfrelsisins“ á komandi 

tímum404 og að vegið sé að heilindum fjölmiðla.405 Niðurstaða dómstólsins í málinu hefur verið 

gagnrýnd fyrir að setja rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs ofar tjáningarfrelsinu og réttinum 

til aðgangs að upplýsingum, jafnframt að dómurinn hafi sett það sem sjálfsagða reglu að 

efnahagslegir hagsmunir ábyrgðaraðila myndu ekki vega ofar hagsmunum hins skráða nema 

                                                
397 David Weinberger: „The right to be forgotten“, bls. 20. 
398 „Vint Cerf attacks European internet policy“, http://www.telegraph.co.uk. 
399 EU Data Protection Law: a ‘right to be forgotten‘?, málsgr. 15.Michael J. Kelly og David Satola: „The Right 
to be forgotten“, bls. 4. Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to 
be Forgotten“, bls. 119. 
400 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
119. 
401 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 110. 
402 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 6-7. 
403 Jeffrey Rosen: „Free speech, privacy, and the web that never forgets“, bls. 352. Meg Leta Ambrose: „It‘s about 
time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 118. Peter Blume: Den nye 
persondataret, bls. 101. 
404 Jeffrey Rosen: „The Right to be Forgotten“, bls. 88. 
405 David Weinberger: „The right to be forgotten“, bls. 21. 
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hann væri opinber persóna.406 Er dómurinn komst að niðurstöðu sinni um rétt González tók 

hann þó mið af alvarleika íhlutunarinnar (e. seriousness of the interference) sem var til staðar.407 

Verður því að skoða niðurstöðu dómsins í samræmi við það mál sem var til skoðunar hjá honum 

– sérstaklega eðli upplýsinganna (aldur, útbreiðslu og viðkvæmni þeirra), þær aðferðir sem 

notaðar voru til að gera þær aðgengilegar og þörfina til að skoða hvort birting upplýsinganna 

var í samræmi við persónuverndartilskipunina.408 Einnig hefur það verið þótt sérstakt að 

dómstóll ESB hafi talið að hagsmunir Google hafi að mestu verið efnahagslegir, sér í lagi þar 

sem lögsögumaðurinn taldi að hagsmunir Google gengju lengra en að vera aðeins efnahagslegir 

og væru meðal annars þeir að gera upplýsingar aðgengilegar netnotendum. Einnig að dreifing 

upplýsinga á netinu væri mun áhrifaríkari og nyti Google frelsis til atvinnurekstrar.409 

Lögsögumaðurinn viðhafði nákvæma umfjöllun um þau grundvallarréttindi sem til staðar voru 

í málinu og taldi að réttur hins skráða til einkalífs yrði að vera veginn upp á móti öðrum 

grundvallarréttindum. Dómstóllinn hefur verið gagnrýndur fyrir að fara í kringum alla 

nákvæma umfjöllun um þau grundvallarréttindi sem voru undir í málinu og að hafa ekki tekið 

sérstaklega til greina þá athugun á meðalhófi sem fara þurfi fram þegar 10. gr. MSE um 

tjáningarfrelsið er skert.410 Einnig að hafa ekki fjallað um mikilvægi skjalasafna á netinu sem 

MDE hefur fjallað um, sbr. kafla 2.4 hér að framan. Leitarvélar eru þó ekki eins og skjalasöfn 

en gegna svipuðu hlutverki sem mikilvægur grundvöllur fyrir fræðslu og rannsóknir, eru 

aðgengilegar fyrirhafnarlaust og eru ókeypis.411 

Bandaríkjamenn eru taldir vera miklir talsmenn tjáningarfrelsis og hefur ekki orðið sama 

þróun á persónuvernd þar í landi og í Evrópu og hefur verið talið að lagalega viðurkenni þeir 

ekki réttinn til að gleymast, alla vega ekki á sama formi og viðurkennt er í Evrópu.412 Benda 

verður þó á að engan almennan rétt til einkalífs er að finna í bandarísku stjórnarskránni ólíkt 

tjáningarfrelsinu, en réttur til friðhelgi einkalífs hefur mótast í dómaframkvæmd á mun þrengra 

sviði.413 Ef rétturinn yrði ekki skýrður betur myndi það breikka bilið milli Evrópu og 

                                                
406 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 344. Sjá neðanmálsgrein 110 sem vísar á 
eftirfarandi: Steve Peers: „The CJEU's Google Spain Judgment: Failing to Balance Privacy and Freedom of 
Expression“ EU Law Analysis, 13. maí 2014. 
407 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 80. Anna Bunn: „The curious case of the right to be 
forgotten“, bls. 344. 
408 Ibid, málsgr. 58, 98 og bls. 344.  
409 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 81. Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 
og 132. 
410 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345. 
411 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345. 
412 Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 4. Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, 
bls. 31. 
413 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 40. 
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Bandaríkjanna í skilningi þeirra á friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsinu414 sem gæti haft í för 

með sér takmörkun á aðgengi að netinu.415  

Þegar upplýsingar eru fjarlægðar geta þær ekki lengur átt sinn þátt í opinberum umræðum. 

Það er ástæðan fyrir því af hverju niðurstaða dómstóls ESB var á þá leið að upplýsingar um 

þekkta einstaklinga kunna að falla utan réttarins. Blume telur að þetta sé ekki fullnægjandi þar 

sem einstaklingar geta eftir eyðingu upplýsinga orðið þekktir og þá séu til staðar lögmætir 

hagsmunir samfélagsins í aðgengi að upplýsingum um þá.416 Þessari gagnrýni má mæta með 

því að benda á að í dómnum var sérstaklega tekið fram að finna verði jafnvægið milli þeirra 

réttinda sem vegast á og aðeins að réttindi almennings í að finna upplýsingar kunni að vega 

þyngra á metunum. Sérstaklega gegn vefsíðuhöldurum sem gætu haft meiri vernd vegna 

umfjöllunar í þágu fréttamennsku og að þetta jafnvægi sé einnig að finna í 7. og 8. gr. 

réttindaskrárinnar.417 Framkvæmdastjórn ESB hefur svarað þessu þannig að í grunninn snúist 

rétturinn um að vernda einkalíf einstaklinga en ekki að eyða fyrri atburðum eða hamla 

fjölmiðlafrelsinu.418  

Rétturinn hefur mætt töluverðri andstöðu í Bretlandi en lávarðadeild breska þingsins birti 

skýrslu í júlí 2014 og mælti þar gegn því að breska ríkisstjórnin myndi innleiða þennan rétt. Í 

skýrslunni kom fram að þegar upplýsingar eru löglega birtar almenningi sé ómögulegt að 

fjarlægja þær og mjög lítið sé hægt að gera til að koma í veg fyrir frekari dreifingu þeirra. 

Skoðun þeirra var að dómstóll ESB hefði átt að túlka tilskipunina þrengra að því leyti að tengill 

á löglega birtar upplýsingar feli ekki í sér vinnslu og jafnframt að breyta þyrfti skilgreiningunni 

á ábyrgðaraðila í pvrg. til samræmis við raunveruleikann. Lávarðadeildin taldi að niðurstaðan 

væri óframkvæmanleg og hunsi minni leitarvélar, sem ólíkt Google, hafa hugsanlega ekki þau 

úrræði til staðar að geta farið yfir hverja umsókn sérstaklega og lögðu áherslu á að líkur væru 

á því að mismunandi leitarvélar myndu komast að mismunandi og stríðandi niðurstöðum.419 

Því hefur verið haldið fram að netið hafi haft þau áhrif á vitneskju og minni að í stað þess 

að muna þær upplýsingar sem við höfum móttekið þá man fólk frekar á hvaða stað 

                                                
414 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
116. Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 4.  
415 Jeffrey Rosen: „The Right to be Forgotten“, bls. 88. Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information 
Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 119. Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: 
„Humans forget, machines remember: Artificial intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 4. 
416 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 102. 
417 EBD, mál C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, málsgr. 74, 82, 85-6 og 97. 
418 Questions and Answers – Data protection reform package. Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og 
Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 4. 
419 EU Data Protection Law: a ‘right to be forgotten‘?, málsgr. 55 og 56. 
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upplýsingarnar eru aðgengilegar. Ef réttinum til eyðingar er beitt án sérgreiningar kann það að 

hafa neikvæð áhrif á vitneskju fólks.420 Í næstu tveimur undirköflum verður farið nánar yfir 

tvenns konar gagnrýni sem niðurstaðan í máli González hefur fengið en það er annars vegar 

hversu erfitt er að framkvæma réttinn og hins vegar hversu auðvelt er að sniðganga 

dómsniðurstöðuna. 

6.4.1 Gagnrýni vegna erfiðleika við framkvæmd réttarins 

Sú gagnrýni sem snýr að framkvæmd réttarins er m.a. gagnrýni á að ábyrgðin sé sett á 

einkafyrirtæki að framkvæma matið á milli réttinda hins skráða annars vegar og svo 

ábyrgðaraðilans og þriðju aðila hins vegar.421 Sérstaklega í ljósi þess hve óljós og almenn 

skilyrði dómurinn setti fyrir eyðingu upplýsinga.422 Það veldur ákveðinni „einkavæddri“ 

reglusetningu að leyfa einkaaðila að ákveða jafnvægið í stað ríkisvaldsins.423 Lögsögumaðurinn 

kom einnig inn á þetta í rökstuðningi sínum og taldi áhrifin geta orðið til þess að 

leitarniðurstöður væru sjálfkrafa fjarlægðar eða að fjöldi beiðna yrði óhóflega mikill.424 Þessu 

hefur þó verið svarað að einhverju leyti með þeim rökum að nú þegar þarf ábyrgðaraðili að 

vega og meta hagsmuni sína af vinnslu, sérstaklega þegar vinnslan fer ekki fram á grundvelli 

samþykkis hins skráða. Nú þurfa ábyrgðaraðilar aðeins að hafa formlegt ferli og verklag þegar 

þeir skoða hvort hagsmunir þeirra eru lögmætir og að hagmunir hins skráða vegi ekki þyngra.425 

Þessu til viðbótar hefur verið bent á að nú þegar hefur Google mikið ákvörðunarvald yfir því 

hvaða upplýsingar fyrirtækið ákveður að birta á sínum ýmsu miðlum426 og jafnframt að þeir 

móti eða eigi við leitarniðurstöður.427 Framkvæmdastjórn ESB hefur einnig svarað þessu á þá 

leið að þessi framkvæmd veiti borgurum rétt til að verja einkalíf sitt sjálfir í stað þess að 

ríkisvaldið ákveði hvað verði birt eða ekki og lesið á netinu.428 Það eru dómstólar sem hafa 

lokaákvörðunarvaldið í að finna jafnvægið og ábyrgðaraðilar lúta yfirvaldi 

                                                
420 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 235. 
421 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 10. Reporters Without Borders, 
Recommendations on the Right to be Forgotten by La Quadrature du Net and Reporters Without Borders“. 
http://en.rsf.org. Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345.  
422 „Reporters Without Borders, Recommendations on the Right to be Forgotten by La Quadrature du Net and 
Reporters Without Borders“. http://en.rsf.org. 
423 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 10. 
424 Álit lögsögumanns Jääskinen, 25. júní 2013, málsgr. 133. 
425 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345. 
426 Jeffrey Rosen: „The Deciders: The Future of Privacy and Free Speech in the Age of Facebook and Google“, 
bls. 1536. 
427 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 13. 
428 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 15. Myth-Busting: The Court of Justice of 
the EU and the ‘‘Right to be Forgotten. 
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persónuverndaryfirvalda429 og geta því hinir skráðu leitað til persónuyfirvalda vegna neitunar 

ábyrgðaraðila.430 Giovanni Sartor hefur sett fram tillögu sem gæti komið í veg fyrir að 

ábyrgðaraðilar fjarlægðu upplýsingar of snemma en það væri að lögfesta ákveðinn 

hámarkstíma fyrir varðveislu. Þá hefðu þeir sem vinna með persónuupplýsingar ákveðna vissu 

um hvenær réttlæting á notkun upplýsinganna er lokið. Hann telur þó að þessi nálgun sé ekki 

nógu heppileg fyrir upplýsingar á netinu því hagsmunamatið er mjög breytilegt eftir efni og 

samhengi upplýsinganna þegar þær eru gerðar aðgengilegar.431 

Niðurstaðan hefur endurskilgreint lagalega stöðu leitarvéla eins og Google vegna þess að 

þær eru taldar „stjórna“ upplýsingum. Yfirlögfræðingur Google hefur tjáð sig um að Google 

vilji líta á sig sem skrá eða safn upplýsinga, sambærilegt við blaðarekka og telji sig ekki búa 

til upplýsingar heldur aðeins gera þær aðgengilegar. Niðurstaða dómstóls ESB hafi sett Google 

í ákveðið hlutverk sem þeir vilji ekki vera í.432 Davíð Þór Björgvinsson hefur talið að með 

niðurstöðunni hafi skapast ákveðin hætta á að þeir sem reki leitarvélar „freistist til að eyða fleiri 

tenglum en færri úr leitarniðurstöðum til að forðast óþarfa áhættu á sektar eða bótagreiðslum, 

eða eftir atvikum til að gæta eigin hagsmuna að öðru leyti eða hagsmuna annarra sem tengjast 

þessum fyrirtækjum, hvort heldur þeir hagsmunir eru fjárhagslegir, pólitískir eða annars konar. 

Afleiðingarnar gætu orðið óheppilegir tilburðir til ritskoðunar á leitarniðurstöðum á internetinu 

frjálsri umræðu í lýðræðislegu samfélagi til tjóns.“433 Fleiri hafa tjáð sig með svipuðum hætti 

og talið að með of miklum fjölda beiðna leiði það til þess að Google geti ekki metið hvert mál 

einstaklega heldur byrji að fjarlægja tengla með sjálfvirkum hætti.434 Jafnframt hefur 

dómstóllinn verið gagnrýndur fyrir það að þegar þeir sem standa að leitarvélum hafi komist að 

því að fjarlægja eigi tengla verði þeir að leggja enn frekara mat á, eftir óþekktum viðmiðum, 

hvort þar séu sérstakar ástæður til þess, eins og hlutverk hins skráða í opinberu lífi, að tengillinn 

ætti ekki að vera fjarlægður.435 Fram til þessa þá hefur Google verið að leggja sjálfstætt mat á 

hverja og eina umsókn samkvæmt upplýsingum frá þeim sjálfum sem fram koma í 

Gegnsæisskýrslunni. Þessu til stuðnings, þegar einstaklingar hafa óskað eftir því að fleiri en 

einn tengill verði fjarlægður þá hefur Google samþykkt fjarlægingu sumra en ekki allra. 

Jafnframt hefur Google stutt niðurstöður sínar við þá löggjöf sem til staðar er í landi 

                                                
429 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 15. 
430 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 345. 
431 Giovanni Sartor: „The Right to be Forgotten: Dynamics of Privacy and Publicity“, bls. 14. 
432 Jeffrey Toobin: „The Solace of Oblivion“, https://www.newyorker.com. 
433 Davíð Þór Björgvinsson: „Rétturinn til að gleymast. Barátta við vindmyllur?“, http://www.uni.hi.is/davidth. 
434 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 15. Alessandro Mantelero: The EU Proposal 
for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right to be forgotten‘“, bls. 235. 
435 EU Data Protection Law: a ‘right to be forgotten‘?, málsgr. 22. 
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umsækjanda.436 Giovanni Sartor hefur lagt til að heppilegt væri að ábyrgðaraðilum væri ekki 

refsað þrátt fyrir að eyða ekki upplýsingum, jafnvel eftir beiðni þar um, meðan að viðeigandi 

eftirlitsstofnun hefur ekki ákveðið hvort eyðing ætti að eiga sér stað. Þetta hefði þó neikvæð 

áhrif á þær upplýsingar sem ætti að eyða því ábyrgðaraðili hefði engan hvata til að fjarlægja 

þær áður. Önnur leið væri því að sekta aðeins þegar áframhaldandi birting og dreifing 

upplýsinga væri gerð í vondri trú, sérstaklega þar sem ábyrgðaraðili hefur ekki skynsamlega 

trú á að áframhaldandi birting sé leyfileg.437 

Reglugerðin og íslensku pvl. fjalla um aldur og tíma upplýsinga en í b-lið 1. mgr. 5. gr. 

reglugerðarinnar sem svipar til 6. gr. tilskipunarinnar kemur fram að persónuupplýsingar skuli 

aðeins vera unnar með skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og ekki unnar frekar á þann 

hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi, einnig samkvæmt e-lið 1. mgr. 5. gr. skulu 

persónuupplýsingar ekki vera á persónugreinanlegu formi lengur en þörf er á miðað við 

tilganginn með vinnslu upplýsinganna. Báðar þessar meginreglur um vinnslu 

persónuupplýsinga takmarka óendanlega söfnun og án sérgreiningar (e. indiscriminate) og 

horfa á varðveislutíma upplýsinga sem ætti að taka til skoðunar í heimi fjölmiðla.438 Gildi 

upplýsinga í dag og gildi upplýsinga í framtíðinni hefur verið talið eiga stóran þátt í þeim 

erfiðleikum sem eru á framkvæmd réttarins, því erfitt er að sjá fyrir hvaða upplýsingar kunni 

að hafa gildi í framtíðinni og hverjar ekki,439 það gæti t.d. skapað hættu þegar einstaklingar 

sækjast eftir pólitískum stöðum. Þær undantekningar sem eru á réttinum til að gleymast í 17. 

gr. pvrg. hafa sumir bent á hve erfitt er að geta til um hvaða upplýsingar geti haft gildi í 

framtíðinni.440  

Sú gagnrýni sem rétturinn til að gleymast hefur fengið er ekki aðeins út frá lögfræðilegu 

sjónarhorni heldur einnig út frá sjónarhóli tölvunarfræði. Rétturinn til að gleymast hefur verið 

gagnrýndur út frá ómöguleika í sambandi við gervigreind, að rétturinn til að gleymast líti út 

fyrir að vera töluvert einfaldur en hann hafi í för með sér ýmis praktísk vandamál fyrir vélrænt 

nám (e. machine learning). Höfundar greinarinnar Humans forget, Machines remember: 

Artificial intelligence and the Right to Be Forgotten, telja orðalag réttarins vera óljóst þar sem 

notast er við orðið „erasure“ en ekki „deletion“. Þeir telja að þeir sem sömdu reglurnar um 

                                                
436 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 20. 
437 Giovanni Sartor: „The Right to be Forgotten: Dynamics of Privacy and Publicity“, bls. 14-15. 
438 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 233. 
439 Meg Leta Ambrose: „It‘s about time: Privacy, Information Life Cycles, and the Right to be Forgotten“, bls. 
120. 
440 Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 4. 
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réttinn til að gleymast í nýju pvrg. átti sig ekki á að því að það að eyða möppu eða skrá úr 

gagnagrunni sé ekki eins auðvelt og að eyðileggja venjulegan áþreifanlegan hlut. Út frá því 

hvernig gervigreind virkar telja þeir eins og staða tækninnar sé í dag, geti það verið ómögulegt 

að uppfylla skyldurnar sem rétturinn til að gleymast felur í sér í gervigreindarumhverfinu þar 

sem mennirnir gleyma en vélarnar muna.441  

Stór hluti gagnrýninnar beinist vissulega að því hversu áhrifalausar afleiðingar kunni að 

verða þegar ábyrgðaraðilar eyði tenglum úr leitarvélum sínum því það er ekki verið að eyða 

upprunalegu upplýsingunum. Það er því ekki um eiginlegan rétt til að gleymast að ræða að því 

leytinu að almenningur muni gleyma þeim því upplýsingarnar eru enn þá til staðar á 

upprunalegu vefsíðunum. Í næsta undirkafla verður farið nánar út í gagnrýnina um áhrifalausa 

niðurstöðu varðandi hversu auðvelt er að komast hjá réttinum. 

6.4.2 Hversu auðvelt er að sniðganga réttinn 

Ein af þeim gagnrýnisröddum sem heyrst hafa í tengslum við niðurstöðu dómstóls ESB hefur 

beinst að því hversu auðvelt sé að komast hjá réttinum og að upplýsingar geti þvert á móti fallið 

í gleymsku. Markmið Mario Costeja González var að upplýsingarnar um uppboð á húsinu hans 

yrðu gleymdar, en ljóst er að með þeirri umfjöllun sem hann fékk í tengslum við málið hefur 

vitneskja um uppboðið margfaldast frá því áður en hann fór með málið lengra.442 Þegar nafni 

hans var slegið inn í leitarvél fyrir árið 2009 þá hefðu komið upp tveir tenglar um áðurnefnt 

uppboð á húsi hans, nú 9 árum seinna eiga tenglarnir tveir ekki að koma en í stað þess koma 

mun fleiri fréttir þar sem minnst er á umrætt uppboð. 

Dómurinn hefur haft í för með sér að ábyrgðaraðilar reyni að grafa undan niðurstöðu 

dómsins og framkvæma ýmsar aðgerðir til að upplýsingar verði enn þá gerðar aðgengilegar 

almenningi og jafnvel veki meiri athygli en áður. Ein af þeim leiðum er að útgefendur byrjuðu 

að mótmæla eyðingu Google á leitarniðurstöðum með því að búa til nýjar fréttir um það að 

Google hafi eytt tenglum á ákveðnar fréttir og beina þar með athygli að upprunalegu fréttinni. 

The Guardian, Telegraph og the Daily Mail hafa öll birt lista yfir fréttir á vefsíðum sínum með 

tenglum sem hafa verið fjarlægðir.443 Oxford Mail birti frétt í júlí 2014 þar sem fram kom að 

einhver hefði sent beiðni til Google um að fjarlægja tengil sem leiddi til greinar um sakfellingu 

fyrir búðarhnupl. Upphaflega greinin hafði aðeins verið lesin 28 sinnum en eftir að blaðið birti 

                                                
441 Eduard Fosch Villaronga, Peter Kieseberg og Tiffany Li: „Humans forget, machines remember: Artificial 
intelligence and the Right to Be Forgotten“, bls. 1-19.  
442 EU Data Protection Law: a ‘right to be forgotten‘?, málsgr. 15. Ef nafni hans er slegið inn á Google þá koma 
18.300 leitarniðurstöður og fjalla allavega fyrstu 10 allar um réttinn til að gleymast og dóm ESB. 
443 Michael J. Kelly og David Satola: „The Right to be forgotten“, bls. 36-37. 



 

 
 

85 

grein um að tengillinn hafði verið fjarlægður, hafði fréttin verið lesin meira en 13.000 sinnum 

og greinin um fjarlæginguna hafði fengið meira en 10.000 flettingar. Aðstoðarritstjóri Oxford 

Mail sagði að sá sem hefði beðið Google um að fjarlægja tengilinn hafi ekki fengið sínu 

framgengt þar sem beiðnin hafði í för með sér miklu meiri umfjöllun en áður. Skoðun blaðsins 

var að það telji almenning hafa lögmæta hagsmuni af því að birta greinina um fjarlægingu 

Google. Þeir vildu þó ekki meina að allt ætti að vera varanlega á netinu, það væru til ákveðin 

mál þar sem blaðið fjarlægði fréttir, en það væri þegar einstaklingar kæmu beint til miðilsins 

og óskuðu eftir fjarlægingu. Þeir töldu að framkvæmdin að fjarlægja leitarniðurstöður hefði 

það í för með sér að fólk með sakaferil, opinberar persónur, s.s. stjórnmálamenn, myndu vilja 

fela vandræðalega hluti um sig og þar með misnota réttinn. Þessi miðill var einn af nokkrum í 

Bretlandi sem studdust við þetta viðhorf til að koma upplýsingunum enn þá fyrir sjónir 

almennings. Fjölmiðlaráðgjafi benti á að þetta væri taktískt en varhugavert lagalega séð ef 

aðstæðurnar væru ekki kannaðar til hlítar í hvert skipti. Til að mynda gæti verið um að ræða 

frétt um sakfellingu á fyrsta dómstigi sem hefði svo verið áfrýjað og sýknað í að lokum.444 Með 

því að endurtaka leikinn og setja nýjan tengil eða frétt um sama efni og var fjarlægt af Google 

kann það að skapa hættu fyrir friðhelgi einkalífs þess einstakling og er þá um svipað álitaefni 

að ræða og með að bregða mann brigslum. Í niðurstöðu Persónuverndar í kafla 8.1 kemur m.a. 

fram að stofnunin hafi aðeins birt útdrátt úr úrskurði sínum en ekki úrskurðinn í heild sinni 

vegna þeirra sjónarmiða sem rétturinn til að gleymast byggist á. 

Í Gegnsæisskýrslu Google komu fram nokkur dæmi þar sem Google eyddi tenglum en í 

einu bresku máli, (ekki kemur fram hvort um sama mál er að ræða og hér að framan) eyddi 

Google tengli á frétt um smáglæp úr leitarniðurstöðum og blaðið, sem tengillinn vísaði á, birti 

svo nýja frétt um eyðingu á tenglinum. Vegna birtingarinnar á seinni fréttinni skipaði skrifstofa 

upplýsingastjóra (e. the information Commissioner's office) að eyða skyldi einnig tenglum sem 

vísuðu á seinni fréttina úr leitarniðurstöðunum þegar leitað var eftir nafni mannsins.445 

Vint Cerf, oft kallaður faðir internetsins, var harðorður í garð tillögu Evrópusambandsins 

um réttinn til að gleymast og taldi hann ekki vera praktískan í framkvæmd og ógnvekjandi. 

Hann sagði það vera mjög erfitt að láta netið gleyma því það sé svo létt að niðurhala, taka afrit 

og endurhlaða gögnum aftur inn á netið.446 

                                                
444 „Publishers rebel against Google‘s hidden results“, http://www.journalism.co.uk. 
445 European Privacy Requests for Search Removals. 
446 „Vint Cerf attacks European internet policy“, http://www.telegraph.co.uk. 
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7 Framsetning réttar til að gleymast í persónuverndarreglugerð ESB nr. 
2016/679 ásamt undantekningum 
Í þessum kafla verður fjallað um ákvæði ESB reglugerðarinnar um persónuvernd sem snúa að 

réttinum til að gleymast. Með nýju pvrg. ætti einstaklingur að hafa rétt til að gleymast og að fá 

persónuupplýsingum um sig eytt og er ákvæðið að finna í 17. gr. reglugerðarinnar sem 

samkvæmt íslenskri þýðingu ber heitið: Réttur til eyðingar („réttur til að gleymast“). Í formála 

reglugerðarinnar kemur fram að einstaklingurinn eigi þennan rétt, einkum ef upplýsingarnar 

eru ekki lengur nauðsynlegar í tengslum við tilgang söfnunarinnar eða vinnsluna að öðru leyti, 

einnig ef hann hefur afturkallað samþykki sitt eða andmælt vinnslunni. Sérstök áhersla er á 

réttindi barna í þeim tilvikum þar sem þau gera sér ekki fulla grein fyrir þeirri áhættu sem felst 

í vinnslu upplýsinga. Á þetta einkum við upplýsingar á netinu og á einstaklingur rétt á þessu 

þrátt fyrir að hann sé ekki lengur barn. Varðveisla persónuupplýsinga ætti þó að vera lögmæt 

ef nauðsyn krefur til dæmis til að neyta tjáningar- og upplýsingafrelsis.447 Framkvæmdastjórn 

ESB tók fram í upplýsingaskjali sínu varðandi niðurstöðu dómstóls ESB í máli González að 

dómurinn hefði viðurkennt að rétturinn væri til staðar og þar með hafi dómurinn staðfest 

almenna meginreglu, sem þyrfti svo að uppfæra og skýra fyrir stafrænu öldina.448  

Uppsetning 17. gr. pvrg. er á þá leið að fyrst eru taldar upp þær aðstæður sem einstaklingur 

getur krafist eyðingar og síðan eru tilgreindar þær undantekningar sem gilda um réttinn. 

Ákvæðið veitir hinum skráða því rétt til að krefjast þess af ábyrgðaraðila að hann eyði 

upplýsingum og einnig leggur skyldu á ábyrgðaraðilann að tilkynna það til fleiri aðila sem hafa 

móttekið persónuupplýsingarnar.449 Ákvæði 17. gr. pvrg. er örlítið torskilið varðandi það hvaða 

réttindi hinn skráði hafi nákvæmlega og hvaða upplýsingum ábyrgðaraðili beri að eyða. 

Rétturinn til að gleymast nær ekki til allra persónuupplýsinga heldur aðeins í ákveðnum 

aðstæðum. Rétturinn er ekki mjög almennur þar sem hann virkjast aðeins í þeim tilvikum sem 

nákvæmlega eru talin upp í greininni og aðeins ef þær undantekningar sem jafnframt eru 

lögfestar eigi ekki við. Hvenær eyðing á sér stað miðast meðal annars við aðrar reglur í 

reglugerðinni og þá nýjung sem er til staðar sem er sú að ekki er lengur um að ræða meginreglu 

sem beinist aðeins að ábyrgðaraðilum heldur rétt sem hinn skráði hefur tilkall til.450  

Íslensk þýðing á ákvæði 17. gr. reglugerðarinnar er svohljóðandi:  

17. gr. Réttur til eyðingar („réttur til að gleymast“)  

                                                
447 65. lið formála reglugerðar ESB nr. 2016/679. 
448 Factsheet on the “Right to be Forgotten ruling (C-131/12), bls. 2. 
449 Peter Blume: „Persondatabeskyttelse i stormfyldt hav“, bls. 239-240. 
450 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 100. 
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1. Skráður einstaklingur skal eiga rétt á að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum er hann 
varða án ótilhlýðilegrar tafar og skal ábyrgðaraðilanum skylt að eyða persónuupplýsingunum án 
ótilhlýðilegrar tafar ef ein eftirtalinna ástæðna á við:  

a) persónuupplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar í þeim tilgangi sem lá að baki söfnun 
þeirra eða annarri vinnslu þeirra,  

b) hinn skráði dregur til baka samþykkið sem vinnslan byggist á skv. a-lið 1. mgr. 6. gr. eða a-
lið 2. mgr. 9. gr. og ekki er annar lagagrundvöllur fyrir vinnslunni,  

c) hinn skráði andmælir vinnslunni skv. 1. mgr. 21. gr. og ekki eru fyrir hendi lögmætar ástæður 
fyrir vinnslunni sem ganga framar eða hann andmælir vinnslunni skv. 2. mgr. 21. gr.,  

d) vinnsla persónuupplýsinganna var ólögmæt,  

e) eyða þarf persónuupplýsingunum til að uppfylla lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila 
samkvæmt lögum Sambandsins eða lögum aðildarríkis,  

f) persónuupplýsingunum var safnað í tengslum við boð um þjónustu í upplýsingasamfélaginu 
sem um getur í 1. mgr. 8. gr.  

2. Hafi ábyrgðaraðili gert persónuupplýsingar opinberar og honum er gert skylt skv. 1. mgr. að 
afmá þær skal hann, með hliðsjón af fyrirliggjandi tækni og kostnaði við framkvæmdina, gera 
eðlilegar ráðstafanir, þ.m.t. tæknilegar ráðstafanir, til að upplýsa ábyrgðaraðila, sem vinna 
persónuupplýsingarnar, um að skráði einstaklingurinn hafi farið fram á að slíkir ábyrgðaraðilar 
afmái hvers kyns tengla í eða afrit eða eftirmyndir af þessum persónuupplýsingum.  

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki að því marki sem vinnsla er nauðsynleg:  

a) til að neyta réttarins til tjáningar- og upplýsingafrelsis,  

b) til að framfylgja lagaskyldu um vinnslu sem hvílir á ábyrgðaraðilanum samkvæmt lögum 
Sambandsins eða lögum aðildarríkis eða vegna verkefnis sem er unnið í þágu almannahagsmuna 
eða við beitingu opinbers valds sem ábyrgðaraðili fer með,  

c) með skírskotun til almannahagsmuna á sviði lýðheilsu í samræmi við h- og i-lið 2. mgr. 9. gr. 
og 3. mgr. 9. gr.,  

d) vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna, rannsókna á sviði vísinda eða sagnfræði eða í 
tölfræðilegum tilgangi í samræmi við 1. mgr. 89. gr., að því marki sem líklegt er að rétturinn, 
sem um getur í 1. mgr., geri það ómögulegt eða hamli því verulega að markmið þeirrar vinnslu 
náist eða 

e) til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. 

Blume telur að 17. gr. pvrg. sé ekki jafn mikið nýmæli og þegar hún var fyrst kynnt af 

framkvæmdastjórninni árið 2012. Hins vegar hefur 17. gr. pvrg. víðara inntak en niðurstaðan í 

máli González þar sem hún hvorki tiltekur hver hinn skráði er né tekur hún aðeins til tengla 

heldur til persónuupplýsinganna sjálfra. Réttaráhrif dómsins voru þau að tenglar voru 

fjarlægðir en 17. gr. pvrg. verður að skilja þannig að hún krefjist þess af ábyrgðaraðilanum að 

hann eyði sjálfum persónuupplýsingunum, en sú skylda nær aðeins til þeirra tilvika sem 
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ákvæðið tekur til og þar með ekki til þeirra sem eru utan landfræðilegs gildissviðs 

reglugerðarinnar, sbr. 3. gr. pvrg.451 Verður þó fjallar hér að aftan um álitaefni um gildissvið 

reglunnar vegna dóms González.  

Blume telur að ef 17. gr. pvrg. hefði ekki verið lögfest þá hefði ávallt þurft að eyða 

persónuupplýsingum hvort eð er ef engin heimild væri til að geyma þær nema vegna 

upplýsingafrelsis. Tímatakmörkunin í e-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. er ekki nægjanleg til að ná utan 

um tæknina og telur Blume því réttinn sigla undir fölsku flaggi og í raun sé ekki um að ræða 

neinn rétt til að gleymast.452 

Reglugerðin tekur bæði til upplýsinga sem byggjast á staðreyndum og þeim sem eru 

matskenndar og gerir hún ekki greinarmun á þeim heldur fer rétturinn eftir aðstæðum í hverju 

máli og mögulega eftir því hver hinn skráði er.453 Jeffrey Rosen hefur bent á að rétturinn til að 

gleymast beinist ekki aðeins að upplýsingum sem stafa frá hinum skráða heldur að öllum 

upplýsingum sem rekja megi til einstaklings.454 Ákvæðið varðar réttar upplýsingar og veitir 

meginreglum um vinnslu persónuupplýsinga í 5. gr. pvrg. fyllingu.455 

7.1 Ákvæði 1. og 2. mgr. 17. gr. pvrg. 
Hér verður farið stuttlega yfir hvern og einn lið 1. mgr. 17. gr. pvrg. sem fjalla um þær aðstæður 

þar sem einstaklingur skal eiga rétt á að ábyrgðaraðili eyði upplýsingum án ótilhlýðilegrar tafar.  

Varðandi a-lið 1. mgr. 17. gr. þá á einstaklingurinn rétt á eyðingu ef persónuupplýsingarnar 

eru ekki lengur nauðsynlegar í þeim tilgangi sem lá að baki söfnun þeirra eða annarri vinnslu 

þeirra. Hefur þetta verið útskýrt hér að framan m.a. í umfjöllun um mál González en svipar 

þessi liður til meginreglna um vinnslu persónuupplýsinga, nánar tiltekið 5. tölul. 1. mgr. 7. gr. 

núverandi pvl., 5. tölul. 1. mgr. 8. gr. frumvarpi nýju pvl., e-lið 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar 

og e-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. Öll þessi ákvæði snúast um það að upplýsingar séu ekki geymdar 

lengur en nauðsynlegt er. Munurinn er sá að nú er reglan ekki aðeins meginregla heldur er hægt 

að byggja á henni sem rétti í tengslum við eyðingu persónuupplýsinga.456 Því viðkvæmari sem 

persónuupplýsingar eru því meiri afleiðingar hefur notkun þeirra í för með sér og þeim mun 

mikilvægara er að tilgangurinn sé skýrt afmarkaður.457 

                                                
451 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
452 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 103. 
453 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 99-100. 
454 Jeffrey Rosen: „The Right to be Forgotten“, bls. 89. 
455 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 100. 
456 Peter Blume: Den nye persondateret, bls. 100. Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 108-109. 
457 Athugsemdir við 8. gr. í um frumvarpi til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 146. 
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Varðandi skyldu til eyðingar í b-lið 1. mgr. 17. gr. pvrg., þegar hinn skráði dregur til baka 

samþykki sitt sem vinnslan byggist á, þá er rétturinn til staðar ef ekki er annar lagagrundvöllur 

fyrir vinnslunni.458 Framkvæmdastjórn ESB hefur bent á að þetta ákvæði valdi því ekki að 

öllum upplýsingum skyldi vera eytt varanlega jafnóðum því varðveisla upplýsinganna kann að 

vera lögmæt vegna samningskuldbindinga eða til að framfylgja lagaskyldu og geta gögnin 

verið geymd eins lengi og nauðsynlegt er fyrir þann tilgang sem heimildin er byggð á.459 

Hinn skráði getur átt rétt á eyðingu upplýsinga ef hann andmælir vinnslunni skv. 1. mgr. 

21. gr. pvrg. Samkvæmt þeirri grein getur hinn skráði andmælt vinnslu sem byggð er á e - og f 

- lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. og skal þá ábyrgðaraðili ekki vinna þær frekar nema hann geti sýnt 

fram á mikilvægar lögmætar ástæður fyrir vinnslunni sem ganga framar réttindum eða 

hagsmunum hins skráða. Sama hagsmunamat þarf ekki að fara fram ef hinn skráði á rétt á 

eyðingu vegna þess að hann andmælir vinnslu skv. 2. mgr. 21. gr. pvrg. en það er ef 

persónuupplýsingar eru unnar í þágu beinnar markaðssetningar. 

Réttur til eyðingar getur síðan komið til vegna þess að vinnslan er ólögmæt eða þegar hún 

er nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu ábyrgðaraðila, sbr. d- og e-lið 1. mgr. 17. gr. pvrg. Að 

lokum verður að eyða persónuupplýsingum ef þeim var safnað í tengslum við boð um þjónustu 

í upplýsingasamfélaginu í samræmi 1. mgr. 8. gr. sem snýr að börnum.460 Þegar vinnsla byggist 

á f-lið 6. gr. pvrg. vegna lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila sem vega þyngra en hagsmunir 

einstaklings þá kunna hagsmunirnir að falla niður með tímanum og vega hagsmunir 

einstaklingsins þá þyngra.461 

Í formála reglugerðarinnar kemur fram að til að efla réttinn til að gleymast enn frekar í 

netumhverfinu ætti einnig að víkka réttinn þannig að þeim ábyrgðaraðila sem gerði 

persónuupplýsingarnar opinberar sé skylt að upplýsa þá ábyrgðaraðila sem vinna slíkar 

upplýsingar um að einstaklingurinn hafi krafist þess að ábyrgðaraðilar afmái alla tengla á 

upplýsingarnar eða afrit/endurgerð þeirra.462 Ákvæði 2. mgr. 17. gr. pvrg. tekur til þeirra tilvika 

1. mgr. 17. gr. pvrg. þar sem eyðing ætti að eiga sér stað.463 Hafi ábyrgðaraðili gert 

persónuupplýsingar opinberar og honum er gert skylt að afmá þær skal hann með hliðsjón af 

fyrirliggjandi tækni og kostnaði við framkvæmdina gera eðlilegar ráðstafanir, þ.m.t. tæknilegar 

ráðstafanir til að upplýsa ábyrgðaraðila sem vinna með persónuupplýsingarnar um að hinn 

                                                
458 Peter Blume: Den nye persondateret, bls. 100. 
459 European Commission – Fact Sheet: „Questions and Answers – Data protection reform“. 
460 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
461 Giovanni Sartor: „The Right to be Forgotten: Dynamics of Privacy and Publicity“, bls. 2. 
462 66. lið formála reglugerðar ESB nr. 2016/679. Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 109. 
463 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
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skráði hafi farið fram á að slíkir ábyrgðaraðilar afmái hvers kyns tengla eða afrit eða 

eftirmyndir af þessum persónuupplýsingum. Þar sem tæknilegar ráðstafanir og kostnaður er 

sérstaklega tiltekinn þá er ekki um ófrávíkjanlega skyldu að ræða. Upplýsingaskyldan virðist 

svipa til aðstöðunnar í máli González þar sem hún fjallar m.a. um tengla. Ef einstaklingur óskar 

þess t.d. við heimildarvefsíðu að hún fjarlægi upplýsingar og fallist er á þá beiðni, þá er þeim 

sem sér um heimildarvefsíðuna skylt að upplýsa fleiri sem vinna persónuupplýsingarnar um 

beiðnina. Ekki er þó ljóst hvernig þetta ákvæði muni verða í framkvæmd þar sem ekki er 

endilega hverjum þeim sem birtir persónuupplýsingar ljóst hver er að vinna með þær en 

ákvæðið miðar að því að ábyrgðaraðilinn viti eða geti kynnt sér það á auðveldan hátt til hverra 

upplýsingunum hafi verið miðlað.464 Þessi regla er til þess að rétturinn til að gleymast verði 

áhrifaríkari.465 Skyldan er nýmæli466 sem ekki var talin til staðar fyrir tilkomu reglugerðarinnar 

en vísa má í leiðbeiningarreglur 29. gr. starfshópsins sem taldi að ekki væri til staðar regla í 

Sambandsréttinum sem kvæði á um að leitarvélar ættu að hafa samband við vefstjóra þeirra 

síðna sem verða fyrir áhrifum eyðingar leitarvélarinnar þegar leitað er eftir ákveðnu nafni.467  

Niðurstaða dómstóls ESB í máli González var á þá leið að Google var gert að fjarlægja 

tengla þegar eftir nafni hins skráða var leitað í leitarvél. Í núverandi pvrg. er hins vegar talað 

um að hinn skráði eigi rétt á því að persónuupplýsingum um sig sé eytt. Það var viðhorf bæði 

29. gr. starfshópsins og framkvæmdastjórninnar að aðeins ætti að fjarlægja leitarniðurstöður 

þegar leitað væri eftir nafni hins skráða en hvorki að upplýsingarnar væru alveg fjarlægðar úr 

skrám Google né hjá heimildarvefsíðunni. Framkvæmdastjórnin taldi það væri nægilegt fyrir 

réttindi hins skráða.468 Reglugerðin útskýrir ekki nánar hvað felist í því að upplýsingum skuli 

eytt og er því ekki nægilega ljóst hvort miða eigi við þá framkvæmd sem talin var vera til staðar 

eftir niðurstöðu dómstóls ESB eða að fjarlægja eigi allar upplýsingar um viðkomandi sem 

ábyrgðaraðili hefur í fórum sínum. Benda verður á að orðalag b-liðar 12. 

persónuverndartilskipunarinnar var á þá leið aðildarríkin skyldu tryggja öllum skráðum aðilum 

rétt til að krefjast af ábyrgðaraðila eftir því sem við á, leiðréttingu, afmáunar [...]. Ef tekið er 

dæmi í tilfelli leitarvélar, hefur þá sú breyting orðið frá niðurstöðu dómsins að ábyrgðaraðili 

                                                
464 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
465 Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 109. 
466 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
467 9. gr. útdráttar Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgement on 
“Google Spain and INC V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González“ C-
131/12, WP225. 
468 9. gr. útdráttar Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgement on 
“Google Spain and INC V. Agencia Española de Protección de datos (AEPD) and Mario Costeja González“ C-
131/12, WP225 og Factsheet on the “Right to be Forgotten ruling (C-131/12), bls. 2-4. 
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eigi ekki aðeins að fjarlægja tengla þegar leitað er eftir nafni hins skráða heldur eigi einnig allar 

upplýsingar og alla tengla á fréttirnar sem hann hefur í fórum sínum? Einnig í þeim tilvikum 

þegar hægt væri að finna upplýsingarnar með því að leita eftir öðrum orðum? Þau rök fyrir 

réttinum að gleymast að einstaklingurinn fái nýtt líf og hann sé ekki lengur tengdur við atvik í 

fortíð sinni styðja þá niðurstöðu að leitarvél/ábyrgðaraðili ætti að fjarlægja allar upplýsingar í 

fórum sínum sem innihalda persónuupplýsingar um hinn skráða. Jafnframt styður orðalag 17. 

gr. pvrg. það að eyða eigi upplýsingunum. En niðurstaða dómstóls ESB styður þá niðurstöðu 

að aðeins þurfi leitarvélin/ábyrgðaraðilinn að fjarlægja tenglana þegar leitað er eftir nafni hins 

skráða. Peter Blume bendir á að þetta sé eitt af þeim vafaatriðum sem eru til staðar um hvernig 

framkvæma eigi réttinn til að gleymast. Hann gagnrýnir það að hvergi í formálanum eða í 

reglugerðinni sé minnst orði á niðurstöðu dómstóls ESB í máli González og útskýrir hún ekki 

hvernig eigi að framkvæma eyðingu. Hann telur að telja megi að réttinn til að fjarlægja tengla 

úr leitarvélum sé ekki beint að finna í reglugerðinni. Hann telur þetta ekki vera mistök en það 

hefði vitaskuld verið betra ef rétturinn væri útskýrður betur þar sem niðurstaða dómstóls ESB 

laut að tenglum en ekki persónuupplýsingunum sjálfum. Hann telur að réttinn til að fá tengla 

fjarlægða sé ekki hægt að lesa út úr reglugerðinni, þrátt fyrir að tenglar séu nefndir í 2. mgr. 

17. gr. pvrg. Þegar nýjar reglur eru settar eftir að forúrskurður hefur fallið er þess að vænta að 

löggjafinn láti sig efnið varða en þögn reglugerðarinnar um niðurstöðu dómstóls ESB getur þó 

verið vegna þess að ákvörðunin byggist m.a. á réttindaskránni og afleidd löggjöf ESB réttar 

getur ekki breytt frumréttinum.469 

7.2 Undanþágur 3. mgr. 17. gr. pvrg. og 19. gr. pvrg.  
Persónuupplýsingum skal ekki vera sjálfkrafa eytt, heldur þarf að skoða hvort varðveisla sé 

nauðsynleg m.a. vegna tjáningarfrelsis eða annarra undantekninga í 3. mgr. 17. gr. pvrg.470 

Ábyrgðaraðilar geta því haldið því fram að varðveisla þeirra skuli halda áfram þrátt fyrir að 

persónuupplýsingarnar séu ekki lengur nauðsynlegar í þeim tilgangi sem lá að baki söfnun 

þeirra.471  

Samkvæmt a-lið 3. mgr. 17. gr. pvrg. þá gilda ákvæði 1. og 2. mgr. 17. gr. pvrg. ekki að 

því marki sem vinnsla er nauðsynleg til að neyta réttarins til tjáningar- og upplýsingafrelsis. 

Helsta gagnrýni réttarins til að gleymast er að hann takmarki upplýsingafrelsið og snerti þar 

með kjarna lýðræðisins því þegar upplýsingar hverfa geta þær ekki lengur átt þátt í opinberum 

                                                
469 Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 110. 
470 Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 109. 
471 Anna Bunn: „The curious case of the right to be forgotten“, bls. 349. 
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umræðum.472 Hvorki má lesa úr formálanum né af 85. gr. pvrg. hvenær upplýsingafrelsið vegi 

svo þungt að eyðing verði ekki réttlætt. Miðað við hve mikla þýðingu tjáningarfrelsið hefur í 

réttarkerfi Evrópu þá verður að telja að þessi undantekning sé veigamest af undanþágum 17. 

gr. pvrg. Réttilega má þó benda á að um undanþágu er að ræða sem felur það í sér að henni 

verði að beita þröngt.473 Í 85. gr. pvrg. kemur fram að aðildarríki skulu samkvæmt lögum 

samræma réttinn til verndar persónuupplýsinga samkvæmt reglugerðinni og réttinum til 

tjáningar– og upplýsingafrelsis, þ.m.t. vinnslu vegna fréttamennsku og starfsemi fræðimanna 

eða listrænnar eða bókmenntalegrar tjáningar. 

Ákvæði b-liðar 3. mgr. 17. gr. pvrg. tekur til nokkurra tilvika, m.a. vegna lagaskyldu 

ábyrgðaraðilans um að eyðing er ekki heimil, einnig vegna verkefnis sem unnið er í þágu 

almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds sem ábyrgðaraðili fer með. Þetta leiðir til 

þess að í stuttu máli má segja að rétturinn til að gleymast sé enginn hjá hinu opinbera.474 

Frekari undantekningar ná til almannahagsmuna á sviði lýðheilsu, sbr. c-lið 1. mgr. 17. gr. 

pvrg., en verður að telja að heilsufarsupplýsingar njóti þar sterkustu verndar m.a. vegna þess 

að þær geta komið í veg fyrir og stjórnað farsóttum.475 Verndarráðstafanir og undantekningar í 

tengslum við skjalavistun eru undantekningar frá rétti hins skráða til eyðingar en það er í þágu 

almannahagsmuna, rannsókna á sviði vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi í 

samræmi við 1. mgr. 89. gr., að því marki sem líklegt er að rétturinn, sem um getur í 1. mgr., 

geri það ómögulegt eða hamli því verulega að markmið þeirrar vinnslu náist, sbr. d-lið 1. mgr. 

17. gr. pvrg. Efni 89. gr. pvrg. er á þann veg að vinnsla vegna þessara þátta skal vera háð 

viðeigandi ráðstöfunum til verndar réttindum og frelsi hins skráða. Verndarráðstafanirnar skulu 

tryggja að tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir séu gerðar, einkum til lágmörkunar gagna. 

Það hefur verið almennt viðhorf að rafræn samskipti geti orðið til þess að sagan hverfi því það 

er svo auðvelt að eyða upplýsingum. Það getur þýtt að okkar tími skilji ekki eftir sig 

menningarlega arfleifð fyrir komandi kynslóðir og getur rétturinn til að gleymast átt sinn þátt í 

því. Líkt og komið hefur fram hér að framan þá er ekki hægt að miða við hvaða upplýsingar 

hafi rannsóknargildi nú á dögum heldur verður að horfa til framtíðar.476 Að lokum þá er 

undantekning frá 1. mgr. 17. gr. pvrg. þegar það er þörf til þess að stofna, hafa uppi og verja 

                                                
472 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 101. 
473 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 102. 
474 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 103. 
475 Ibid. 
476 Ibid. 
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réttarkröfur. Má telja að hér sé um endanlega staðfestingu á því að rétturinn gildi ekki í opinbera 

geiranum.477  

Hvernig beita eigi undanþágunum er hvergi útskýrt og telur Blume beitinguna vera ákveðna 

ráðgátu. Verður þó að telja að beitingin verði ljósari samhliða framkvæmd ákvæðisins.478 

Blume telur að þar sem mikið er um undantekningar frá réttinum til að gleymast og hann hafi 

nú þegar takmarkað inntak, þá er villandi að tala um að einstaklingar hafi nú rétt til að gleymast, 

þar sem víðtækar undantekningar eru m.a. vegna tjáningarfrelsis, skjalavistunar í þágu 

almannahagsmuna, í þágu sagnfræði eða vegna tölfræði. Einnig telur hann að þar sem rétturinn 

til að gleymast eigi sér aðeins stað eftir að einstaklingurinn hafi krafist þess þá sé ekki um 

stórtækar breytingar á persónuvernd einstaklinga að ræða.479 

Tilkynningarskylda varðandi leiðréttingu og eyðingu persónuupplýsinga eða takmörkun á 

vinnslu er í 19. gr. pvrg. Skyldan hvílir á ábyrgðaraðilanum og skal hann tilkynna sérhverjum 

viðtakanda sem fengið hefur persónuupplýsingar í hendur um hvers kyns eyðingu sem á sér 

stað í samræmi við 1. mgr. 17. gr. pvgr. Skyldan til tilkynningar er til staðar nema ekki sé unnt 

að framkvæma hana eða það krefjist óhóflegrar fyrirhafnar. Ábyrgðaraðilinn skal tilkynna 

skráða einstaklingnum um þessa viðtakendur fari hann fram á það, sbr. 19. gr. pvrg. 

8 Rétturinn til að gleymast í íslenskum rétti 
Í þessum síðasta kafla verður farið yfir það hvernig lagaumhverfi réttarins til að gleymast er og 

verður í íslenskum rétti eftir gildistöku nýrra persónuverndarlaga. Eins og tekið var fram í 

inngangi þessara ritgerðar þá hefur Persónuvernd þegar fengið nokkrar beiðnir frá 

einstaklingum um að fá leitarniðurstöðum um sig eytt. Fjallað verður um þær í næsta undirkafla 

og þar á eftir verður fjallað um frumvarp til nýrra persónuverndarlaga og tillögu frumvarpsins 

um réttinn til að gleymast. 

8.1 Framkvæmd Persónuverndar á réttinum til að gleymast 
Eftir að niðurstaða dómstóls ESB í máli González varð ljós hafa einstaklingar á Íslandi freistað 

þess að fá leitarniðurstöðum um sig eytt. Persónuvernd hefur úrskurðað í málum þar sem 

einstaklingar hafa beðið um að efni og/eða leitarniðurstöður um efnið sé eytt en engin slík mál 

hafa farið fyrir dómstóla. Þar sem um mjög fáar úrlausnir er að ræða og nokkuð ólíkar þá er 

erfitt að gera nákvæma grein fyrir því hvernig Persónuvernd leysir úr málunum. Verður að telja 

                                                
477 Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 103. 
478 Peter Blume: Persondataretlige grundfigurer, bls. 111. 
479 Peter Blume: „Persondatabeskyttelse i stormfyldt hav“, bls. 240-241. Peter Blume: Den nye persondataret, bls. 
103. 
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að með tímanum og gildistöku reglugerðar ESB verði aðferðarfræði Persónuverndar skýrari. 

Farið verður yfir þrjú mál en taka verður fram að í seinni tveimur málunum er aðeins um útdrátt 

að ræða, en Persónuvernd taldi úrskurðina innihalda mjög nákvæmar upplýsingar um 

kvartendur, jafnvel þótt persónuauðkenni væru afmáð, og hefði stofnunin því ákveðið að birta 

úrskurðina ekki í heild sinni. Taldi hún það vera í samræmi við þau grundvallarsjónarmið sem 

rétturinn til að gleymast byggir á og fjallað er um í úrskurðunum.480 Fyrsta málið lítur að 

leitarniðurstöðu Google sem vísaði á umfjöllun fjölmiðils um refsibrot: 

Þann 10. desember 2014 barst Persónuvernd kvörtun yfir því að Google hefði synjað beiðni 
kvartanda um að afmá niðurstöðu leitar á vefleitarvél sinni. Kvartandi var nýlega dæmdur til 
skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar fyrir fjármunabrot í starfi sínu og eftir að dómurinn féll 
hafði birst umfjöllun um hann í fjölmiðli. Kvartandinn upplifði umfjöllunina sem meiðandi og 
að hún bæri með sér að henni væri ætlað að rýra trúverðugleika hans í starfi. Google hafnaði 
beiðninni á grundvelli almannahagsmuna. Kvartandi var ósammála og taldi að fréttin hefði 
birst, hún fengið sinn líftíma og honum sé nú lokið. Það að fréttin var hangandi yfir honum verði 
seint túlkað sem almannahagsmunir. Google taldi sig þurfa að vega og meta hagsmuni netnotenda 
að hafa aðgang að upplýsingum andspænis hagsmunum hins skráða í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga, það geti oltið á eðli viðkomandi upplýsinga, hversu nærgöngular þær geti 
talist og hagsmunum almennings af aðgengi að upplýsingum. Google sagðist hafa útbúið viðmið 
sem litið sé til við mat þess á beiðnum um eyðingu leitarniðurstaðna sem varða refsiverða 
háttsemi. Litið sé til þátta á borð við alvarleika brots; hvaða vægi það hafi vegna opinberrar 
umræðu; aldurs viðkomandi einstaklings þegar brotið var framið; hversu langt sé liðið síðan o.fl. 
Það var mat Google Inc. að verulegir, lögmætir hagsmunir í skilningi f-liðar 7. gr. tilskipunar 
95/46/EB væru af aðgengi að upplýsingum og því sé birtingin heimil. Persónuvernd byrjaði á að 
fjalla um hvaða skilyrði vinnsla þurfi að uppfylla til að vera heimil sbr. 8. gr. pvl. og jafnframt 
að viðkvæmar persónuupplýsingar þyrftu að uppfylla einhverjar af viðbótarkröfum 9. gr. sömu 
laga. Samkvæmt b-lið 8. tölul. 2. gr. laganna eru upplýsingar um hvort maður hafi verið grunaður, 
kærður, ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað, viðkvæmar. Um kröfur til heimildar var 
einkum talið að 7. tölul. 1. mgr. 8. gr. pvl. gæti átt við, þ.e. að vinnslan sé nauðsynleg 
ábyrgðaraðila nema grundvallarréttindi og frelsi hins skráða vegi þyngra. Persónuvernd taldi þó 
að ekki yrði séð að einhver af kröfum 9. gr. laganna gæti átt við en að líta mætti til þess að víkja 
mætti frá lögunum í þágu meðal annars fjölmiðlunar að því marki sem það er nauðsynlegt til að 
samrýma sjónarmið um rétt til einkalífs annars vegar og tjáningarfrelsis hins vegar, en líta verði 
svo á að það tilheyri nútímafjölmiðlun að fréttir séu gerðar aðgengilegar og leitarbærar á 
netinu. Persónuvernd taldi að álitaefnið snerist um tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjskr. og 10. 
gr. MSE, og taldi það hagsmunamat sem yrði að fara fram hafa áhrif á beitingu pvl. Persónuvernd 
tók svo fram að hún liti svo á að hún væri ekki bær til að taka ákvörðun um hvort einhver hafi 
tjáð sig með slíkum hætti að í því felist misnotkun á stjórnarskrárvörðum rétti til tjáningarfrelsis, 
það heyri undir dómstóla. Hún taldi að ekki væri þó um slíka tjáningu að ræða heldur hvort 
fréttaumfjöllun megi vera aðgengileg í niðurstöðu leitar á vefleitarvél. Í ljósi atvika taldi 
Persónuvernd ekki hafa komið fram að óheimilt sé, samkvæmt persónuverndarlögum eins 
og þeim ber að beita með hliðsjón af stjórnarskránni og mannréttindasáttmálanum, að gera 
umrædda niðurstöðu leitar aðgengilega á netinu. Google Inc. var heimilt að veita aðgengi um 
vefleitarvél sína að niðurstöðu leitar um fjölmiðlaumfjöllun um dóm í sakamáli yfir kvartanda.481 
[leturbr. höfundar] 

                                                
480 „Persónuvernd úrskurðar um réttinn til að gleymast“, https://www.personuvernd.is. 
481 Úrskurður Persónuverndar 14. desember 2015 (2014/1713). 
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Þessi niðurstaða er athyglisverð ekki síst í ljósi þess að svo virðist sem Persónuvernd hafi 

túlkað undanþágu 5. gr. pvl. í þágu birtingu leitarvélarinnar á fjölmiðlaumfjöllun og talið þá 

birtingu tilheyra nútímafjölmiðlun. Áhugavert er að skoða hugtakið nútímafjölmiðlun í 

samræmi við kafla 4.4 hér að framan þar sem talið er að ýmis álitamál geti komið upp um 

hugtakið fjölmiðlun. Persónuvernd taldi að um viðkvæmar persónuupplýsingar hafi verið að 

ræða sem ekki hafi verið heimild fyrir en þar sem heimilt var að víkja frá ákvæðum laganna þá 

var birting upplýsinganna heimil. Líkt og fram kom í kafla 4.4 þegar Persónuvernd telur 

álitaefni snúast um mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs þá vísar hún málum frá en í 

þessu máli taldi hún álitamálið ekki snúast um þess konar tjáningu og vísaði því málinu ekki 

frá. En hvernig hún mátar leitarvélina nákvæmlega við fjölmiðlaumfjöllun er þó erfitt að segja 

til um þar sem sjálf niðurstaðan byggist á mjög stuttri umfjöllun. Persónuvernd notaði ekki 

hugtakið fréttamennska um birtinguna en eins og fram kemur að framan þá gilda aðeins 

ákveðin ákvæði um þess háttar birtingu heldur fjallaði hún um að fjölmiðlaumfjöllun hafi verið 

að ræða. Persónuvernd taldi að ekki hafi komið fram að óheimilt sé, samkvæmt 

persónuverndarlögum eins og þeim ber að beita með hliðsjón af stjórnarskránni og 

Mannréttindasáttmála Evrópu, að gera niðurstöðuna aðgengilega á netinu. Þótt Persónuvernd 

hafi ekki tekið það sérstaklega fram þá má benda á að í þessu tilviki hafði aðilinn verið 

sakfelldur fyrir brot og hafði sú sakfelling gerst nýlega. Í máli González tók dómstóll ESB 

sérstaklega fram hversu gamlar upplýsingarnar voru, eða um 16 ára.  

Næsta mál varðaði upplýsingar sem höfðu verið birtar í fjölmiðli en endurbirtar á vefnum 

Tímarit.is: 

Persónuvernd barst kvörtun yfir forsíðufrétt, blaðagrein og mynd af kvartanda sem áður höfðu 
birst í fjölmiðli en voru endurbirtar á vefnum Tímarit.is. Kvartandi fór fram á að Landsbókasafni 
Íslands – Háskólabókasafni, sem hefur umsjón með vefnum, yrði gert að fjarlægja umfjöllunina 
af vefnum. Þá fór kvartandi fram á að Persónuvernd endurskoðaði þá ákvörðun Google Inc. að 
hafna beiðni kvartanda um að leitarniðurstöður leitarvélarinnar Google, sem vísuðu á fyrrgreinda 
umfjöllun á Tímarit.is þegar leitað var eftir nafni kvartanda, yrðu fjarlægðar. Undir rekstri 
málsins ákvað Google Inc. að endurskoða afstöðu sína til beiðni kvartanda og fjarlægja þær 
leitarniðurstöður sem kvörtunina varðaði. Niðurstaða Persónuverndar laut því eingöngu að 
vefnum Tímarit.is. Persónuvernd vísaði til 4. gr. laga nr. 142/2011 um Landsbókasafn Íslands – 
Háskólabókasafn þar sem fjallað er um verkefni safnsins. Persónuvernd taldi birtingu efnis á 
vefnum samrýmast hlutverki Landsbókasafns Íslands – Háskólasafns, sbr. lög og reglugerðir um 
safnið. Næst segir Persónuvernd að samkvæmt 5. gr. laga nr. 77/2000 megi víkja frá ákvæðum 
laganna í þágu fjölmiðlunar, lista eða bókmennta að því marki sem það sé nauðsynlegt til að 
samræma sjónarmið um rétt til einkalífs annars vegar og tjáningarfrelsis hins vegar. Þegar 
persónuupplýsingar séu einvörðungu unnar í þágu fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða 
listrænnar starfsemi gildi aðeins nánar tiltekin ákvæði laganna. Í ljósi hlutverks Landsbókasafns 
Íslands – Háskólabókasafns og þess að um ræddi efni sem birtist í fjölmiðli og varðaði opinbera 
umræðu, taldi Persónuvernd að þau rök sem 5. gr. laganna byggist á ættu við. Með efnislegri 
úrlausn varðandi umrædda birtingu, þ. á m. úrlausn um það hvort umræddum blaðagreinum 
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skyldi eytt af vefnum, yrði að taka afstöðu til þess hvor rétturinn vægi þyngra, tjáningarfrelsið, 
skv. 73. gr. stjskr. eða friðhelgi einkalífs, skv. 71. gr. stjskr. Í athugasemdum við 73. gr. stjskr. 
sbr. athugasemdir við 11. gr. frumvarps þess sem síðar varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 
kemur fram að ganga mætti út frá því að réttur manna til að taka við tjáningu frá öðrum og miðla 
skoðunum þeirra áfram fælist í 2. mgr. ákvæðisins. Persónuvernd vísaði í 37. gr. pvl. að hlutverk 
Persónuverndar væri að úrskurða í ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um vinnslu 
persónuupplýsinga á Íslandi. Ekki verður litið svo á að í þessu felist að stofnunin hafi vald til 
að taka bindandi ákvörðun um mörk réttinda samkvæmt framangreindum 
stjórnarskrárákvæðum, heldur verði slíkt talið heyra undir dómstóla. Eins og hér háttaði 
til fæli efnisleg úrlausn Persónuverndar í sér niðurstöðu um mörk þessara réttinda, 
kvörtuninni var því vísað frá.482  

Hér er ekki um að ræða úrlausn Persónuverndar um skyldu Google til að fjarlægja niðurstöður 

þar sem Google Inc. endurskoðaði afstöðu sína og fjarlægði leitarniðurstöðurnar án þess að 

fram komi hvers vegna Google. Inc. ákvað að gera það. Það sem má greina í þessum úrskurði 

frá þeim fyrri var að hér var ekki um vefleitarvél að ræða heldur vefsíðu sem inniheldur safn 

áður birts efnis úr fjölmiðlum. Það efni sem Tímarit.is geymir er ekki jafn víðfeðmt og það sem 

Google geymir og er því ekki hægt að nálgast jafn mikinn prófíl eða yfirlitsmynd af 

einstaklingum með því að notast við Tímarit.is og með því að notast við vefleitarvél. Dómstóll 

ESB tók sérstaklega fram að hagsmunir heimildarvefsíðunnar gætu verið aðrir en vefleitarvélar 

og sést það í þessari úrlausn að Persónuvernd skoðar sérstaklega það regluverk sem gildir um 

Tímarit.is og byggir niðurstöðu sína meðal annars út frá því. 

Birtingu Tímarit.is taldi Persónuvernd falla undir 5. gr. pvl. Persónuvernd taldi að í úrlausn 

um umrædda birtingu þyrfti að taka afstöðu til þess hvor rétturinn vægi þyngra, tjáningarfrelsið 

eða friðhelgi einkalífs og taldi sig svo ekki sem stofnun vera bæra til að taka bindandi ákvörðun 

um mörk réttinda samkvæmt framangreindum stjórnarskrárákvæðum. Persónuvernd hefur 

gefið það út að hún telji að stofnunin hafi ekki vald til að taka bindandi ákvörðum um það, 

hvort einhver hafi skapað sér ábyrgð að lögum með misnotkun á stjórnarskrárbundnum rétti til 

tjáningarfrelsis.483 Þar sem Persónuvernd taldi að birtingin félli undir undanþágu 5. gr. pvl. og 

að lögin ættu því ekki við, þá er það komið út fyrir valdsviðs Persónuverndar að slá því föstu 

hvar mörkin milli tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs liggja. 

Þessi niðurstaða vekur upp spurningar um hvernig framkvæmd á réttinum til að gleymast 

verði með nýju persónuverndarlögunum þar sem í þessu tilviki gat einstaklingurinn ekki fengið 

úrlausn sinna mála hjá persónuverndaryfirvöldum heldur þyrfti að fara til dómstóla ef hann 

vildi fá niðurstöðu í það hvort hann ætti rétt á því að upplýsingunum yrði eytt. Það er skýrt 

tekið fram í pvrg. að ákvæðin um réttinn til að gleymast eiga ekki við að því marki sem vinnslan 

                                                
482 Útdráttur í máli Persónuverndar (2015/1015). 
483 „Svar Persónuverndar 11. febrúar 2010“ https://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/nr/991. 
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er nauðsynleg til að neyta réttarins til tjáningar– og upplýsingafrelsis og er það mat sem 

ábyrgðaraðili þarf að framkvæma sjálfur, en þegar 5. gr. pvl. á við telur Persónuvernd sig ekki 

geta framkvæmt það mat. Þá virðist sem einstaklingar þurfi að leita til dómstóla með sín mál 

þegar deiluefnið snýr að því að finna jafnvægið milli þessara tveggja réttinda. Það er ekki þó 

þar með sagt að ef ábyrgðaraðili ber fyrir sig undanþágu a- liðar 3. mgr. 17. gr. pvrg. muni 

Persónuvernd vísa málinu frá samstundis, heldur verður að telja að hún vinni ákveðið mat áður 

en hún kemst að því hvort um sé að ræða tilvik sem vísa beri frá.  

Næsta úrlausn Persónuverndar snerist um birtingu Tímarit.is og Google á umfjöllun um 

refsiverðan verknað: 

Persónuvernd barst kvörtun vegna umfjöllun tveggja dagblaða um einstakling sem sóttist eftir 
opinberri stöðu á þeim tíma sem umfjöllunin var birt. Umfjöllunin sneri að persónu kvartanda 
þar sem hann var sakaður um brot og ámælisverða háttsemi. Umfjöllunin var birt á vefnum 
Tímarit.is og fór kvartandi fram á að hún yrði fjarlægð og einnig að Persónuvernd endurskoðaði 
niðurstöðu Google Inc., sem hafði hafnað beiðni kvartanda um að fjarlægja leitarniðurstöðu sem 
vísuðu á fyrrgreinda umfjöllun á vefnum Tímarit.is þegar leitað var eftir nafni kvartanda í 
leitarvél Google. Kvörtunin gagnvart vefnum Tímarit.is var á sama veg og í máli nr. 2015/1015 
hér að framan og var þeim hluta kröfunnar því vísað frá. En varðandi kvörtunina gegn Google 
taldi Persónuvernd að kanna þyrfti í fyrsta lagi hvort sú vinnsla persónuupplýsinga sem færi fram 
með notkun leitarvélarinnar styddist við heimild í lögum nr. 77/2000 um persónuvernd, sbr. 8. 
og 9. gr. laganna. Í öðru lagi þyrfti að meta hvort kvartandi ætti rétt á að fá persónuupplýsingum, 
þ.e. tenglum og þeim upplýsingum sem birtar væru með leitarniðurstöðunum eytt á grundvelli 
25. eða 26. gr. laganna. Persónuvernd tók fram að lögmæti vinnslunnar hjá leitarvél Google þyrfti 
að meta sérstaklega og óháð lögmæti vinnslu Tímarit.is. Pv. tók fram að sú vinnsla sem fram færi 
á vegum leitarvélarinnar og sem Google Inc. er ábyrgðaraðili að, sé að afla upplýsinga um efni 
sem vistað er á netinu, vista þær upplýsingar í gagnagrunni og gera þær aðgengilegar í gegnum 
leit á netinu. Af þeirri ástæðu komi 5. gr. laga nr. 77/2000 um tengsl tjáningarfrelsis, ekki til 
skoðunar í þessu samhengi, þótt hún kunni eftir atvikum að hafa þýðingu varðandi birtingu 
sömu upplýsinga á þeirri vefsíðu sem niðurstöður leitarinnar vísi á hverju sinni. Pv. taldi að 
heimildin gæti stuðst við 7. tölul. 1. mgr. 8. gr. pvl. og reyndi á fjárhagslega hagsmuni Google 
Inc. tengda leitarvélinni sem og hagsmuni almennings af því að geta nálgast upplýsingar á netinu. 
Það reyndi hins vegar á einkalífsverndarhagsmuni kvartanda, en líta yrði til þess að markmið pvl. 
væri m.a. að stuðla að því að með persónuupplýsingar væri farið í samræmi við 
grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 1. gr. þeirra. 
Pv. fjallaði um að í hagsmunamatinu gæti haft áhrif hvort hinn skráði væri opinber persóna eða 
gengt opinberu hlutverki sem gæti leitt til þess að hann njóti ekki sömu einkalífsverndar og 
óþekktir einstaklingar vegna mikilvægis umræðu um málefni sem kunna að eiga erindi við 
almenning. Með hliðsjón af málsatvikum, sem þó eru ekki birt á heimasíðu Persónuverndar, voru 
þessi sjónarmið ekki talin vega þungt í tilviki kvartanda og höfðu ekki áhrif á niðurstöðu 
hagsmunamatsins. Niðurstaðan var sú að vinnslan um kvartanda sem fólst í því að birta 
fyrrnefndar niðurstöður í leitarvél Google, þrátt fyrir andmæli kvartanda, samrýmdist 
ekki 8. gr. laga nr. 77/2000, var vinnslan því óheimil af þeirri ástæðu. Google bar að fjarlægja 
þær vefsíður sem kvörtunin tæki til úr niðurstöðum leitar eftir nafni kvartanda í leitarvél Google, 
með stoð í 1. mgr. 25. gr. pvl. þar sem fram kemur að ef persónuupplýsingar hafi verið skráðar 
án tilskilinnar heimildar skuli ábyrgðaraðili sjá til þess að upplýsingarnar verði leiðréttar, þeim 
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eytt eða við þær aukið ef sá annmarki sem um ræðir, geti haft áhrif á hagsmuni hins skráða.484 
[leturbr. höfundar] 

Hér er um mjög ólíka úrlausn að ræða þar sem hafnað var að 5. gr. pvl. ætti við þrátt fyrir að 

upphaflega umfjöllunin hafi birst í dagblöðum og fjallaði Persónuvernd ekki um að það heyrði 

til nútímafjölmiðlunar að fréttir séu gerðar aðgengilegar og leitarbærar á netinu líkt og hún 

gerði í fyrsta álitinu hér að framan frá 14. desember 2015 (2014/1713). Hægt er að greina 

ákveðinn mun á aðstöðu kvartanda hér og í fyrsta málinu þar sem í þessu máli hafði aðilinn 

ekki verið sakfelldur, heldur aðeins sakaður. Persónuvernd fjallaði ekki um hvort umrædd 

umfjöllun væri um viðkvæmar persónuupplýsingar en taldi eyðinguna styðjast við að vinnslan 

hafi ekki verið heimil. Þessi niðurstaða er mjög í anda þeirrar aðferðarfræði sem dómstóll ESB 

fjallaði um í máli González og hvernig framkvæmdastjórn ESB og 29. gr. starfshópurinn höfðu 

talið að ætti að gera. Það að vega hagsmuni einstaklingsins annars vegar og svo hagsmuni 

leitarvélarinnar og almennings af því að hafa aðgengi að upplýsingum hins vegar. Jafnframt 

fjallaði Persónuvernd um þá takmörkun á réttinum til að gleymast sem gæti verið vegna 

hlutverks einstaklingsins í opinberu lífi, sbr. dóm González. Ekki voru taldar að þær aðstæður 

væru til staðar en í fyrsta málinu var ekki umfjöllun hvort um opinbera persónu væri að ræða 

eða ekki. 

8.2 Frumvarp til nýrra persónuverndarlaga 
Á vormánuðum 2018 var birt frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga. Frumvarpinu fylgdi greinargerð og verður gerð grein fyrir þeirri 

innleiðingaraðferð sem ráðherra boðar en um umfangsmikið regluverk er að ræða. Jafnframt 

verður fjallað um ákvæði 20. gr. um réttinn til leiðréttingar, eyðingar, flutnings eigin gagna 

o.fl. hér í stuttu máli. Taka verður fram að er ritgerð þessi er rituð hefur frumvarpið ekki hlotið 

þinglega meðferð Alþingis. 

 Fyrst verður að beina sjónum að því að um reglugerð er að ræða ólíkt fyrri 

persónuverndarlöggjöf sem var byggð á tilskipun. Grundvallarmunur er á þessum tegundum 

reglna frá Evrópusambandinu en skv. 7. gr. EES- samningsins, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið, skal leiða texta reglugerðarinnar sem slíkan inn í landsrétt og hafa íslensk 

stjórnvöld þá ekki val um form eða aðferð við innleiðingu slíkra gerða ólíkt því sem hægt er 

með tilskipanir. Í ljósi umfangs þeirra breytinga og sérreglna sem setja þarf á grundvelli 

reglugerðarinnar var ákveðið að útbúa frumvarp til nýrra heildarlaga um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga sem leysi lög nr. 77/2000 af hólmi. Samhliða frumvarpinu eru 

                                                
484 Útdráttur í máli Persónuverndar (2016/181).  
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lögfest í heild sinni ákvæði reglugerðarinnar eins og hún verður tekin upp í EES-samninginn 

og birtist hún sem fylgiskjal með frumvarpinu.  

Hugmyndafræðilegur grundvöllur frumvarpsins og almennra lagareglna um vinnslu 

persónuupplýsinga hvílir á þeirri forsendu að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við 

grundvallarsjónarmið um friðhelgi einkalífs en einnig að tryggja beri áreiðanleika og gæði 

slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins og því 

verði ekki settar of strangar skorður. Markmið lagasetningarinnar er að lögfesta ákvæði 

reglugerðar ESB um persónuvernd eins og hún verður tekin upp í EES-samninginn og setja 

ýmsar sérreglur til fyllingar og viðbótar reglugerðinni. Í frumvarpinu er komið inn á þá byltingu 

í tölvu– og upplýsingatækni sem á fáum áratugum hefur gert bæði stjórnvöldum og 

einkaaðilum kleift að safna og miðla miklu magni persónuupplýsinga með tiltölulega 

einföldum hætti og er vinnsla persónuupplýsinga órjúfanlegur þáttur í starfsemi opinberra aðila 

og fyrirtækja. Álitamál í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga lúta mestu leyti að rafrænni 

(sjálfvirkri) vinnslu. Í 9. lið formála reglugerðarinnar er tekið fram að þrátt fyrir að markmið 

og meginreglur persónuverndartilskipunarinnar standi enn fyrir sínu þá séu enn vandkvæði til 

staðar og hefur hún ekki náð að sporna við sundurlausri framkvæmd persónuverndar innan 

Sambandsins, réttaróvissu og þeirri útbreiddu hugmynd almennings að veruleg áhætta fyrir 

vernd einstaklingsins er til staðar, einkum við netnotkun. Þegar vernd persónuupplýsinga er 

mismikil milli ríkja getur það haft í för með sér hindrun fyrir atvinnustarfsemi, raskað 

samkeppni og komið í veg fyrir að yfirvöld sinni skyldustörfum sínum. Tryggja þurfi 

samræmda og einsleita beitingu reglna um vernd grundvallarréttinda og frelsis einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga.  

Í frumvarpinu er tekið fram að reglugerðin eigi að tryggja aukinn rétt til að fá upplýsingum 

eytt af netinu og rétt til að gleymast. Rétturinn er útskýrður sem svo að hann t.d. feli í sér að 

hægt sé að fara fram á það við netþjónustuaðila að þeir fjarlægi, án tafar, persónuupplýsingar 

sem þeir hafi safnað um viðkomandi. Meðal annarra réttinda eru þau að einstaklingum verður 

gert kleift að kvarta beint til persónuverndarstofnunar í sínu heimalandi þrátt fyrir að 

ábyrgðaraðilinn hafi staðfestu annars staðar.485 

Formáli reglugerðarinnar er mikilvægur til fyllingar og skýringar á efnisákvæðum 

reglugerðarinnar og er þar inntak hugtaka útskýrt nánar og fjallað um leiðir sem mælt er með 

að aðildarríki fari til að ná markmiðum reglugerðarinnar. Landfræðilegt gildissvið 

reglugerðarinnar er víkkað en nær það til allra fyrirtækja sem bjóða vöru og þjónustu til 

                                                
485 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 (óbirt), bls. 102-114. 
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einstaklinga á hinum innri markaði án tillits til þess hvort vinnslan fari fram innan svæðisins 

eða ekki. Í tilviki netþjónustufyrirtækja þá mun regluverkið ná til fyrirtækja utan Evrópu þegar 

þau vinna með persónuupplýsingar um einstaklinga sem staðsettir eru innan EES og um er að 

ræða boð um vörur eða þjónustu eða eftirlit með hegðun. Loks kveður reglugerðin á um háar 

stjórnvaldssektir vegna brota á lögunum og leggur Persónuvernd á stjórnvaldssektir hér á 

landi.486  

Fleiri en ein leið komu til greina um hvernig færa ætti reglugerðina í lög á Íslandi en 

meginreglan er að óheimilt sé að umorða eða breyta texta reglugerðar í innlendum lagatexta. 

Það var mat starfshóps frumvarpsins að frumvarpið ætti ekki aðeins að innihalda sérreglur og 

undantekningar frá reglugerðinni heldur var farin sú leið að setja í frumvarpið, auk sérreglna, 

undantekninga og viðbóta sem heimilt er, helstu hugtök og efni nokkurra kjarnaákvæða 

reglugerðarinnar. Kjarnaákvæði reglugerðarinnar eru í frumvarpinu að því marki sem 

nauðsynlegt er vegna samræmis og til að gera ákvæði landslaga skiljanleg almenningi. Leitast 

er eftir því að fylgja orðalagi ákvæða reglugerðarinnar svo ekki komi upp misræmi og er jafnan 

vísað til frekari reglna um efnið í ákvæðum reglugerðarinnar. Ef vafi skapast um hvort 

samræmi sé á milli texta laganna og reglugerðarinnar þá skal texti reglugerðarinnar ráða, sbr. 

5. gr. frumvarpsins.487 Benda verður á að samkvæmt 3. mgr. 5. gr. frumvarps til nýrra 

persónuverndarlaga kemur fram að ákvæði reglugerðarinnar gangi framar ákvæðum laganna. 

Þar með má telja að einstaklingar á Íslandi fái ekki lakari réttarvernd heldur en aðrir sem lúta 

gildissviði reglugerðarinnar.  

Í núverandi persónuverndarlögum nr. 77/2000 og í frumvarpi til nýrra persónuverndarlaga 

hefur löggjafinn sett fram reglu um tengsl laganna við tjáningarfrelsið og fjallað var um í kafla 

4.4 hér að framan og vísast til hans varðandi skýringu á ákvæðinu, en í frumvarpinu er lagt til 

að ákvæðið sé efnislega hliðstætt núgildandi 5. gr. pvl. Ákvæðið á sér stoð í 85. gr. 

reglugerðarinnar.488 Samkvæmt 85. gr. reglugerðarinnar skulu ríki samkvæmt lögum samræma 

réttinn til verndar persónuupplýsinga samkvæmt reglugerðinni og réttinn til tjáningar- og 

upplýsingafrelsis. Það sem íslensku lögin fjalla þó um en ekki þau evrópsku er að þau íslensku 

tala um undanþágu í þágu fjölmiðlunar, sbr. 1. málsl. 5. gr. pvl. en þau evrópsku fjalla aðeins 

um undanþágu vegna fréttamennsku. Alessandro Mantelero telur að ákvæði, bæði 

tilskipunarinnar og pvrg., um vinnslu vegna fréttamennsku eða e. journalistic purposes sé vítt 

                                                
486 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 (óbirt), bls. 102-114. 
487 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 (óbirt), bls. 112-114 og 119. 
488 Athugasemdir við 6. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 130. 
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hugtak og tekur ekki aðeins til fjölmiðlunar. Hann telur að hugtakið taki til allra athafna 

varðandi afhjúpun upplýsinga, skoðana eða hugmynda, óháð þeim miðli sem notaður er til að 

birta þær489 líkt og dómstóll ESB hefur skýrt.490 Munurinn kann því að vera lítill, ef einhver. Í 

formála pvrg. kemur fram að með tilliti til mikilvægis réttarins til tjáningarfrelsis í hverju 

lýðræðisþjóðfélagi er nauðsynlegt að túlka hugtök vítt í tengslum við það frelsi, s.s. 

fréttamennsku.491 

Samkvæmt frumvarpi að nýju pvl. og í núverandi pvl. gilda lögin ekki um meðferð 

einstaklings á persónuupplýsingum sem eingöngu varða einkahagi hans eða fjölskyldu hans, 

eða eru einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota. Í umfjöllun sinni telur Mantelero að vinnsla 

einstaklings á persónuupplýsingum sem hafa engin tengsl við atvinnu- eða viðskiptastarfsemi 

kunni að falla utan gildissviðs reglugerðarinnar í samræmi við 2. gr. pvrg., en þegar hann 

skrifaði grein sína var hvorki komin endanleg útgáfa pvrg. né var dómur dómstóls ESB fallinn. 

Hann telur að m.a. það að reka blogg kunni að falla utan gildissviðs reglugerðarinnar og þar 

með geti rétturinn til að gleymast ekki náð til bloggfærslna.492 Í formála reglugerðarinnar kemur 

fram að reglugerðin eigi ekki við um vinnslu einstaklings á persónuupplýsingum ef hún er 

einungis í þágu hans sjálfs eða fjölskyldu hans og hefur þannig engin tengsl við atvinnu- eða 

viðskiptastarfsemi. Vinnsla sem er einungis í þágu einstaklings eða fjölskyldu hans getur t.d. 

tekið til bréfaskrifta og þess að halda skrár yfir heimilisföng, notkunar samfélagsmiðla og 

netnotkunar sem fram fer í tengslum við slíka vinnslu493 [áhersla höf]. Þegar einstaklingar birta 

persónuupplýsingar í gegnum samfélagsmiðla eða í gegnum netnotkun sem fram fer í tengslum 

við slíka vinnslu, að virtri framangreindri umfjöllun, getur sú birting verið undanþegin 

persónuverndarlögunum að öllu leyti eða að hluta annars vegar á grundvelli þess að meðferð 

persónuupplýsinga er einvörðungu ætluð til persónulegra nota í skilningi 4. gr. frumvarps til 

persónuverndarlaga eða birtingin njóti undanþágu 6. gr. frumvarpsins (samhljóma núverandi 

5. gr. um undanþágu vegna fjölmiðlunar) um undanþágu í þágu fjölmiðlunar. Í athugasemdum 

við 4. gr. frumvarps til persónuverndarlaga er tekur til gildissviðs kemur fram að það sem ræður 

úrslitum er hvort vinnslan varði aðeins hreina einkahagi eða ekki. Skilyrði er að um sé að ræða 

venjulegar og lögmætar athafnir en það er nauðsynlegt svo ekki verði ákvæðið notað til að fara 

í kringum önnur ákvæði laganna. Þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram í þágu tiltekinnar 

                                                
489 Alessandro Mantelero: The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 234. 
490 EBD, mál C-73/07, ECR 2008, I-09831. 
491 153. lið formála reglugerðar ESB nr. 2016/679. 
492 Alessandro Mantelero: „The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the ‘right 
to be forgotten‘“, bls. 234. 
493 18. lið formála reglugerðar ESB nr. 2016/679. 
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einkastarfsemi eiga ákvæði laganna hins vegar við, þótt hún sé ekki atvinnustarfsemi og á það 

t.d. við um rannsóknarvinnu vísindamanns. Í ákvörðun Persónuverndar þann 26. október 2016 

vísaði stofnunin máli frá er varðaði upplýsingar birtar á Facebook-síðu einstaklings. 

Persónuvernd taldi að efnisleg úrlausn Persónuverndar myndi lúta að því hvort með tiltekinni 

tjáningu hafi verið farið út fyrir ramma stjórnarskrárvarins tjáningarfrelsis.494 Einnig vísaði 

stofnunin frá kvörtun, þann 25. janúar 2016 vegna myndbandsupptöku sem hafði verið sett inn 

á Youtube og Facebook á sama grundvelli.495 

Með frumvarpinu er sú breyting gerð á núgildandi lögum að upplýsingar um hvort maður 

hafi verið grunaður, kærður, ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað teljast ekki lengur 

til viðkvæmra upplýsinga í samræmi við 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. Í 12. gr. frumvarpsins 

er þó sérstakt ákvæði um vinnslu upplýsinga um refsiverða háttsemi. Stjórnvöld mega ekki 

vinna með upplýsingar um refsiverða háttsemi nema það sé nauðsynlegt í þágu lögbundinna 

verkefna þeirra. Einkaaðilar mega ekki heldur vinna með upplýsingar um refsiverða háttsemi 

nema hinn skráði hafi veitt til þess afdráttarlaust samþykki eða vinnslan sé nauðsynleg í þágu 

lögmætra hagsmuna hins opinbera eða einkaaðila sem vega þyngra en hagsmunir sem eru af 

leynd um upplýsingarnar, þ. á m. hagsmunir hins skráða. Vinnsla upplýsinga um refsiverða 

háttsemi skal ávallt eiga stoð í einhverri af heimildum 1. mgr. 9. gr. laganna, sbr. 1. mgr. 6. gr. 

reglugerðarinnar.496 Þar sem reglugerðin vísar berum orðum til upplýsinga um „sakfellingu“ í 

refsimáli er ályktað í frumvarpinu að hún gildi ekki um vinnslu upplýsinga í tengslum við 

sýknudóma. En um hugtakið refsivert brot verður það skýrt rúmt og nær einnig til upplýsinga 

um það hvort maður hafi verið grunaður, kærður eða ákærður fyrir refsiverðan verknað.497 

8.2.1 Ákvæði 20. gr. um réttinn til að gleymast í frumvarpi til nýrra persónuverndarlaga og 
athugasemdir 

Í yfirliti yfir þær helstu breytingar sem frumvarpið hefur í för með sér er rétturinn til að 

gleymast nefndur og tekið er fram að nú er hann orðaður sérstaklega og tryggir hann rétt hins 

skráða til að upplýsingar um hann verði afmáðar þegar þær eru ekki lengur nauðsynlegar í þeim 

tilgangi sem lá að baki söfnun þeirra. Frá réttinum eru þó undantekningar, m.a. á grundvelli 

almannahagsmuna.498 

                                                
494 Ákvörðun Persónuverndar 26. október 2016 (2016/581). 
495 Ákvörðun Persónuverndar 25. janúar 2016 (2014/1357). 
496 Athugasemdir við 3. og 12. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 
2018 (óbirt), bls. 121 og 143-144. 
497 Athugasemdir við 12. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 143-144. 
498 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 (óbirt), bls. 111. 
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Ákvæði um eyðingu í frumvarpi til persónuverndarlaga er svohljóðandi:  

20. gr. Réttur til leiðréttingar, eyðingar, flutnings eigin gagna o.fl.  

Hinn skráði á rétt á að fá rangar, villandi eða ófullkomnar persónuupplýsingar um sig leiðréttar, 
þeim eytt (réttur til að gleymast) og til að takmarka vinnslu skv. 16.- 19. gr. reglugerðarinnar.  

Skráður einstaklingur skal eiga rétt á að fá persónuupplýsingar um sig, sem hann hefur sjálfur 
látið ábyrgðaraðila í té, á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu sniði og jafnframt á að senda þessar 
upplýsingar til annars ábyrgðaraðila samkvæmt nánari skilyrðum 20. gr. reglugerðarinnar. 

Í athugasemdum við greinina kemur fram að ekki er ætlað að víkja frá reglum reglugerðarinnar 

eða setja fram frekari útfærslu. Réttindi hins skráða sem talin eru upp í 16. -20. gr. frumvarpsins 

eru sett til að gefa yfirlit yfir réttindi hins skráða og um inntak réttindanna er vísað til ítarlegri 

lýsingar í ákvæðunum sjálfum. Í athugasemdunum kemur fram að rétturinn til eyðingar 

upplýsinga, þar með talinn rétturinn til að gleymast samkvæmt 17. gr. pvrg. felst í því að hinn 

skráði á við ákveðnar aðstæður rétt á því að ábyrgðaraðilinn eyði persónuupplýsingum sem 

hann varða án ótilhlýðilegrar tafar og skal ábyrgðaraðilanum vera skylt að gera svo ef einhver 

þeirra ástæðna á við499 sem koma fram í 17. gr. reglugerðar ESB. Í athugasemdunum er svo 

mest megnis vísað í viðeigandi liði formála reglugerðarinnar sem fjallað hefur verið um í kafla 

7 hér að framan. Til frekari skýringar á 17. gr. reglugerðarinnar um rétt til eyðingar og rétt til 

að gleymast vísast til umfjöllunar í kafla 7 hér að framan.  

 Í athugasemdum við 20. gr. frumvarpsins kemur fram að þótt rétturinn til að gleymast sé 

ekki orðaður sem slíkur í tilskipun ESB og gildandi lögum hefur hann verið talinn efnislega 

fólginn í þessum reglum. Vísað er svo í dóm dómstóls ESB í máli González. Tekið er fram að 

dómurinn hafi sett mikilvægt fordæmi um viðmið sem leggja beri til grundvallar og að 

Persónuvernd hafi þegar litið til þeirra við meðferð á kvörtunum einstaklinga þegar Google 

hafi neitað að fjarlægja niðurstöður leitar á vefleitarvél sinni. Persónuvernd lítur svo á að meta 

verði í hvert og eitt skipti hvort undantekning sem fram kemur í 5. gr. núgildandi laga, sbr. 6. 

gr. frumvarpsins um tengsl við tjáningarfrelsi og a-lið 3. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar, eigi við. 

Verður því að líta til ákvæða 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE, hvort sú takmörkun á tjáningar- og 

                                                
499 Athugasemdir við 20. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 159-161. Í frumvarpi norsku persónuverndarlaganna lagði ráðuneytið þar í landi ekki heldur fram 
neinar tillögur á undanþágum frá 17. gr. reglugerðar ESB, sjá: 0.3.3 Prop. 56 LS (2017–2018) Proposisjon til 
Stortinget. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en 
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i 
EØS-avtalen. Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 23. mars 2018, godkjent i statsråd samme dag. 
(Regjeringen Solberg). 
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upplýsingafrelsi, sem skylda til að eyða upplýsingum feli í sér, teljist nauðsynleg í 

lýðræðisþjóðfélagi.500  

Það ber að hafa í huga að réttindi hins skráða ber ávallt að skoða í ljósi meginreglnanna 

sem fram koma í 8. gr. frumvarpsins og II. kafla reglugerðarinnar.501 Þá er meðal annars hægt 

að líta til 4. tölul. 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins en þar birtist áreiðanleikareglan sem gerir þá kröfu 

að persónuupplýsingar séu uppfærðar eftir þörfum. Persónuupplýsingar sem eru óáreiðanlegar 

eða ófullkomnar miðað við tilgang vinnslu þeirra skal eyða eða leiðrétta án tafar. Í 39. lið 

formála reglugerðarinnar er áréttað að gera verði hóflegar ráðstafanir til að tryggja að 

óáreiðanlegar persónuupplýsingar verði leiðréttar eða þeim eytt.502 Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á 

því að vinnsla persónuupplýsinga uppfylli ávallt ákvæði 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins og skal 

geta sýnt fram á það, sbr. 2. mgr. 8. gr. frumvarpsins. 

Þær reglur sem gilda um réttinn til að gleymast í íslenskum rétti eftir gildistöku 

reglugerðarinnar og nýrra persónuverndarlaga á Íslandi er því að finna í reglugerð ESB nr. 

2016/679. 

9 Niðurstöður 
Ákvæði gildandi laga sem taka til eyðingar á upplýsingum munu breytast með gildistöku nýrra 

laga um vernd persónuupplýsinga og vinnslu þeirra samkvæmt fyrirmælum 

persónuverndarreglugerðar ESB nr. 2016/679. Í 17. gr. reglugerðarinnar birtist grundvöllur 

réttar einstaklingsins til eyðingar persónuupplýsinga. Þar er mælt fyrir um í hvaða nánar 

tilgreindu tilvikum einstaklingur eigi slíkan rétt, sem einnig er kallaður „réttur til að gleymast“ 

og hefur verið meginviðfangsefni þessarar ritgerðar. Þar sem gildissvið persónuverndarlaga 

nær ekki yfir lögaðila þá hafa aðeins einstaklingar þennan rétt. 

Ákvæði a-f liðar 1. mgr. 17. gr. fjalla um þau tilvik þar sem einstaklingar geta óskað eftir 

eyðingu upplýsinga um sig og í 3. mgr. sömu greinar er fjallað um hvenær slíkur réttur á ekki 

við. Undantekningarnar eru mjög víðtækar og opnar. Taka má undir þá gagnrýni sem ákvæðið 

hefur fengið að það sé bæði matskennt og óskýrt hvenær einstaklingur hafi réttinn til að 

gleymast. Erfitt verkefni verður bæði fyrir ábyrgðaraðila og persónuverndaryfirvöld að finna 

rétta niðurstöðu í hverju máli og mun tíminn einn leiða í ljós hvernig beiting ákvæðisins verður.  

                                                
500 Athugasemdir við 20. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 159-160. 
501 Athugasemdir við 17 gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 153. 
502 Athugasemdir við 8. gr. frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 25. apríl 2018 
(óbirt), bls. 132. 
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Markmið persónuverndarreglugerðarinnar er að tryggja einstaklingum sambærilega vernd 

persónuupplýsinga innan Evrópusambandsins. Það verður að teljast vafamál að það mikla 

ákvörðunarvald og þær matskenndu ákvarðanir sem lagðar eru á herðar ábyrgðaraðila stuðli að 

því að samræming náist að fullu varðandi 17. gr., alla vega ekki fyrst um sinn. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeim hagsmunum sem undir liggja þegar tekin er 

ákvörðun um hvort einstaklingur hafi rétt á að persónuupplýsingum sé eytt eða að hann njóti 

réttarins til að gleymast. Undirliggjandi hagsmunir við eyðingu upplýsinga eru margir og snerta 

bæði einstaklinginn og samfélagið í heild. Ein af undantekningum í 3. mgr. 17. gr. er vegna 

réttarins til að neyta tjáningar- og upplýsingafrelsis. Kemur þá til skoðunar hvort einstaklingur 

er opinber persóna og hvert efni upplýsinganna er. Verður að telja að aldur upplýsinga komi til 

skoðunar og geti aldurinn vegið í báðar áttir, þ.e. stutt aðgengi að upplýsingum eða stutt 

eyðingu þeirra. Hvað varðar réttinn gagnvart upplýsingum hjá hinu opinbera verður að telja að 

bæði undantekningin sem tekur til beitingar á opinberu valdi í b-lið 3. mgr. 17. gr. og að lög 

um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 geri það að verkum að nánast ógerlegt er að krefjast eyðingar 

persónuupplýsinga hjá stjórnvöldum. 

Til að átta sig betur á hvenær réttur til eyðingar eða réttur til að gleymast á við þá skal 

einnig líta til gildissviðs persónuverndarlaga. Undantekningarnar frá réttinum til að gleymast 

sem koma beinlínis fram í 3. mgr. 17. gr. eru ekki einu undantekningarnar sem skyldu skoðast 

heldur einnig þau tilvik þar sem persónuverndarlögin gilda ekki að hluta eða fullu leyti. Þær 

undanþágur sem telja verður mikilvægar í þessu samhengi eru annars vegar vegna 

tjáningarfrelsis og fjölmiðlunar sem er að finna í 6. gr. fyrirliggjandi frumvarps til nýrrar 

persónuverndarlaga, sbr. 85. gr. reglugerðarinnar, og hins vegar vegna notkunar 

persónuupplýsinga einstaklinga í eigin þágu. Þar má skoða t.d. samfélagsmiðlanotkun. Ef 

tjáning á samfélagsmiðlum er talin falla undir notkun í eigin þágu þá gildir 17. gr. ekki. 

Persónuvernd gefur til kynna í úrskurði sínum að niðurstöður vefleitarvéla geti náð yfir 

núgildandi 5. gr. persónuverndarlaga um undanþágur vegna fjölmiðlunar. Hægt er að taka undir 

það sjónarmið Persónuverndar að það tilheyri nútímafjölmiðlun að leitarvélar geri fréttir 

aðgengilegar, því kunna fleiri miðlar en hefðbundnir fjölmiðlar að falla undir undanþágu 

persónuverndarlaga. Önnur breyting á persónuverndarlögum verður sú að upplýsingar um 

refsiverðan verknað verða ekki lengur taldar til viðkvæmra persónuupplýsinga og verður að 

telja að það kunni að hafa áhrif á beitingu eyðingarréttarins. Allt eru þetta atriði sem ber að 

hafa í huga við beitingu réttarins. 
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Dómstóll ESB í hinu stefnumarkandi máli EBD, Google Spain, Google Inc gegn AEPD og 

Mario Costeja González notaði ekki hugtakið „réttinn til að gleymast“ en talið hefur verið að 

dómstóllinn hafi engu að síður slegið þeim rétti föstum með niðurstöðu sinni um að 

einstaklingur eigi rétt á eyðingu tengla hjá vefleitarvél í nánar tilgreindum aðstæðum. Ekki er 

minnst á dóminn berum orðum í persónuverndarreglugerðinni og tekur 17. gr. ekki til þess að 

eyða skuli tenglum heldur að eyða skuli upplýsingum. Verður að telja að það fyrirkomulag sem 

nú er við lýði, að einstaklingar geti krafist þess að tenglum um sig sé eytt af Google og öðrum 

leitarvélum, haldist í gildistíð nýrra laga. Álitaefni geta skapast um hvort leitarvélar þurfi 

aðeins að eyða tenglum þegar leitað er eftir fullu nafni einstaklings eða hvort jafnframt þær 

þurfi að eyða umræddum tenglum alveg úr skrám sínum. Þar með væri í kjölfarið ekki hægt að 

finna tengilinn þrátt fyrir að annað leitarorð yrði notað. Það hefði verið ákjósanlegra ef tekið 

hefði verið á þessu í persónuverndarreglugerðinni. Líklegt er að skapast muni frekari umræða 

um hverju leitarvélar þurfi að eyða enda geta hagsmunir einstaklingsins einmitt lotið að því að 

þessir tenglar myndu hverfa með öllu úr leitarvélum en ekki aðeins að þeir séu aftengdir nafni 

viðkomandi. 

Í ritgerðinni var ljósi varpað á fræðilega umfjöllun um hvort greinarmunur væri á rétti til 

eyðingar persónuupplýsinga eða rétti til að gleymast. Mjög er á reiki hverjar rætur réttarins til 

að gleymast eru en óumdeilanlega er um opið hugtak að ræða sem erfitt er að henda reiður á. 

Bent hefur verið á að rétturinn til að gleymast byggist að einhverju leyti á þeim hugmyndum 

að einstaklingurinn fái nýtt tækifæri í lífinu með því að vera ekki sífellt minntur á drauga 

fortíðarinnar. Ýmsar hugmyndir hafa komið fram hjá fræðimönnum þar um og telja sumir að 

ekki sé í raun hægt að ræða um réttinn til að gleymast heldur aðeins réttinn til eyðingar 

persónuupplýsinga. Er það m.a. vegna þess að í þeim tilvikum sem aðilar draga samþykki sitt 

til baka er það einfaldlega vegna þeirrar ástæðu sem eyða skuli upplýsingum en ekki vegna 

þess hvert efni eða ástæður birtingar persónuupplýsinganna sé. Einnig hefur komið fram að 

aðeins sé um rétt til eyðingar að ræða þar sem dómstóll ESB sló því föstu að þær þyrftu ekki 

að vera skaðvænlegar hinum skráða. Efni og dreifing þeirra hafði þó áhrif á það mat sem fór 

fram þegar vegnir voru hagsmunir hins skráða á móti hagsmunum ábyrgðaraðilans. Aðrir telja 

að réttur til eyðingar á upplýsingum felist í réttinum til að gleymast. Hægt er að taka undir að 

þegar einstaklingur dregur samþykki sitt til baka er frekar um almennan rétt til eyðingar að 

ræða heldur en um réttinn til að gleymast þar sem upplýsingarnar sem í hlut eiga þurfa með 

engu móti að tengjast óheppilegum atvikum úr fortíðinni. Með því að draga samþykkið til baka 

er einfaldlega um stjórn einstaklings yfir eigin persónuupplýsingum að ræða.  
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Hægt er að taka undir þá gagnrýni að það sé ekki hægt að láta fólk gleyma upplýsingum 

sem það hefur komist yfir heldur sé aðeins verið að gera því erfiðara að nálgast upplýsingarnar 

á ný eftir að þeim hefur verið eytt. Snýst rétturinn til að gleymast þá ekki um algera gleymsku 

heldur frekar um ákveðinn þátt í að gera upplýsingar óaðgengilegar. Það er því helst 

takmörkunarreglan og það þegar tenglar eru fjarlægðir sem stuðla mest að því að 

einstaklingurinn gleymist. 

Heiti 17. gr. breyttist mjög í því lagasetningarferli sem átti sér stað hjá Evrópusambandinu, 

m.a. vegna ólíkra sjónarmið sem uppi voru og ber niðurstaðan merki ákveðinnar málamiðlunar. 

Ekki eru allir sammála um hvort rétturinn hafi verið fundinn upp eða hann hafi verið til 

staðar fyrir niðurstöðuna í máli González en mikilvægt getur verið að átta sig á aðdraganda og 

sögu réttarins til að skilja betur hvert inntak hans er. 

Rétturinn til að gleymast er kominn til að vera og mun umfjöllun um hann aukast með 

tímanum. Með samþykkt þess frumvarps sem nú liggur fyrir verður í fyrsta skipti að finna 

réttinn til að gleymast orðréttan í íslenskum lögum og mun framtíðin ein leiða í ljós hversu 

mikil áhrif hann muni hafa á íslenskan rétt. 
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