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Útdráttur 
 

Í stafrænu hagkerfi tíðkast það að persónuupplýsingar einstaklinga eru nýttar sem gjaldmiðill 

í skiptum fyrir vöru eða þjónustu. Í rannsókn þessari er farið í saumana á hvernig 

persónuupplýsingum einstaklinga er safnað, hvernig viðskiptum með slíkar upplýsingar er 

háttað og hvernig tæknin hefur skapað hvata fyrir fyrirtæki að búa yfir greinagóðum 

upplýsingum um notendur eða viðskiptavini sína. Undanfarin ár hafa orðið til fyrirtæki sem 

byggja viðskiptamódel sitt að langmestu leyti á upplýsingasöfnun um einstaklinga í þeim 

tilgangi að nýta í markaðsetningu á allskyns vörum og þjónustu.  

Fyrirtæki hafa nýtt sér fáfræði almennings á viðfangsefninu og lagalega flókna 

notendaskilmála til að sækja samþykki sitt fyrir upplýsingasöfnun um einstaklinga. 

Evrópusambandið kom auga á þetta vandamál og kynnti nýja persónuverndarlöggjöf árið 

2012 og er innleiðingarferli búið að vera í fullum gangi undanfarin ár. Öll aðildarríki 

sambandsins eru skyldug til þess að innleiða löggjöfina eigi síðar en 25. maí 2018. Um er að 

ræða umfangsmestu breytingar á persónuverndarlöggjöf í tvo áratugi. Farið er yfir helstu 

breytingar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og eftirlitsaðila.  

 Niðurstöður sýndu að við mat á peningalegu verðmæti persónuupplýsinga ber að taka 

margar breytur með slíkan reikning, þrátt fyrir að það sé gert er nær ómögulegt að setja einn 

verðmiða á allar persónuupplýsingar. Höfundar gefa álit sitt á hvernig nýta megi 

persónuupplýsingar í þágu almannahagsmuna og hvaða álit höfundar hafa á nýrri og mun 

hertari löggjöf. 
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sambærilegum rannsóknum sem mál þetta varðar. Notkun á persónuupplýsingum er orðin 
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Inngangur 

Ef horft er til baka á söguna og stiklað á stórum vendipunktum sem eiga þátt í því 

hvernig samfélag manna hefur þróast á þann stað sem við erum á í dag, sjáum við að það 

hefur tekið stökkbreytingu frá því að fyrsta iðnbyltingin hófst árið 1760. Fyrir einstakling 

getur verið erfitt að hugsa um 250 ár sem eitt augnablik í sögu mannsins. Upphaf mannapans 

(e.homo sapiens) má rekja 400-500 þúsund ár aftur í tímann. Upphaf mannkynssögunar er 

venjulega talið vera skv. sagnfræðinni um 3000 fyrir Krist („History of the world“, 2018). 

Þangað getum við rakið söguna í rituðu máli. Samkvæmt sagnfræði er upphaf 

mannkynssögunnar neglt niður á það tímabil þar sem við, maðurinn, fundum leið til að skrá 

niður upplýsingar. Síðan fyrsta iðnbyltingin fór af stað, sem var í formi vélvæðingar, 

vatnsorku og gufuafls, hafa fleiri iðnbyltingar komið í kjölfarið. Önnur iðnbyltingin var 

fólgin í fjöldaframleiðslu og rafmagni. Sú þriða var í tölvum og sjálfvirkni og nú erum við 

stödd í þeirri fjórðu, þar sem ör þróun er í snjallvélum og hugbúnaði.  

 Með nýrri tækni hefur aðgengi að upplýsingum aldrei verið eins gott. Flestir ganga 

með snjallsíma í vasanum og á augabragði geta einstaklingar flett upp svari við flest öllum 

spurningum, fundið viðeigandi vöru eða þjónustu og komist í samband við vini og kunningja. 

Tækni hefur einfaldað líf okkar töluvert og fæstir geta hugsað sér lífið án hennar. Sökum þess 

hve mikið tæknin er notuð og hve hratt hún hefur þróast höfum við rekist á ýmis vandamál, 

bæði tæknileg og siðferðisleg. Upplýsinga- og samskiptakerfi eru þess eðlis að einstaklingar 

sem nota þau skilja eftir sig slóð upplýsinga. Í upphafi var tölvu- og hugbúnaður ekki fær um 

að nýta þessar upplýsingar til að skapa verðmæti, en það hefur breyst. Fyrirtæki og stofnanir 

eru farin að skrá niður ótrúlegustu upplýsingar um einstaklinga og hegðun þeirra á 

veraldarvefnum og í fyrsta skipti erum við, í mátti fjöldans, orðin söluvara. 

 Fyrirtæki eins og Google og Facebook eru flestum kunn. Þessi fyrirtæki eru leiðandi 

fyrirtæki í sínum geira. Viðskiptamódel þeirra eru í verulegum mæli byggð á umfangsmikilli 

upplýsingasöfnun um einstaklinga. Sá hugbúnaður sem þessi fyrirtæki hafa þróað til að safna 

og vinna úr slíkum upplýsingum, að mestu leyti án afskipta laga eða reglna, er orðinn mjög 

háþróaður. Það er vart unnt að ímynda sér hvert stefnir. Mun tæknin einn daginn geta lesið 

hugsanir okkar og skráð þær niður? Áður en það gerist, ef það gerist, hefur Evrópusambandið 

ekki talið annan kost í stöðunni en að reyna að koma lögum og reglum yfir þessa tækni.  

 Í skýrslu Evrópuráðsins (e. European Commission) (Voss, 2011) gerði Evrópska 

persónuverndin (e. European Union Data Protection Directive) grein fyrir áhyggjum sínum 

varðandi upplýsingasöfnun fyrirtækja um einstaklinga. Stofnunin efaðist þar um getu sína til 
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að sinna eftirliti með upplýsingasöfnun sökum þess hve ör tækniþróunin hefur verið, auk þess 

sem alþjóðavæðing í netheimum gerir hana síðan að erfiðu lagalegu úrlausnarefni. Af þessum 

sökum setti Evrópusambandið nýja reglugerð varðandi persónuvernd í janúar 2012. Ætlunin 

með nýjum lögum er meðal annars að gefa einstaklingum vald yfir eigin persónuupplýsingum 

og skylda fyrirtæki að upplýsa einstaklinga, á skiljanlegu máli, hver tilgangur söfnunarinnar 

er.  

 Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvernig þessi iðnaður gengur fyrir 

sig, hvernig þessum upplýsingum er safnað og hverju er safnað. Einnig er ætlunin að kynna 

væntanlegar breytingar á persónuverndarlöggjöfinni. Markmiðið með þessari rannsókn er svo 

að svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvers virði eru persónuupplýsingar? 

• Hvernig eru persónuupplýsingar nýttar? 

• Hvernig er viðskiptum með persónuupplýsingar háttað? 

• Hvaða áhrif mun ný persónuverndarlöggjöf hafa á einstaklinga, fyrirtæki og 

eftirlitsaðila? 

Rannsókninni er skipt í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er farið yfir hvernig 

persónuupplýsingum er safnað og hvernig úr þeim eru unnin verðmæti. Ekki er farið djúpt í 

tæknilega hlutan á söfnun og úrvinnslu, heldur varpað ljósi á það hvaðan 

persónuupplýsingarnar koma og hvers lags þær upplýsingarnar eru. Fjallað er um rannsóknir 

sem birtar hafa verið á undanförnum árum um frekari upplýsingar sem hægt er að vinna úr 

persónuupplýsingum, eins og t.d persónuleikaeinkenni og spádómsgreiningar. 

 Í öðrum kafla verður farið yfir núverandi- og áætluð ný persónuverndarlög. Þá verður 

farið yfir helstu breytingar og hvernig ný löggjöf mun hafa áhrif á einstaklinga, stofnanir og 

fyrirtæki. Einnig er fjallað um eftirlitsaðila og hlutverk þeirra. 

Í þriðja kafla er verðmæti persónuupplýsinga skoðað og hvaða aðilar það eru sem 

helst stunda viðskipti með slíkar upplýsingar. Fjallað eru um gagnaleka Facebook og hvernig 

Cambridge Analytica nýtti persónuupplýsingar yfir 50 milljón Bandaríkjamanna til að hafa 

áhrif á forsetakostingarnar 2016.  

Í fjórða kafla velta höfundar fyrir sér möguleikunum sem persónuupplýsingar fólks 

bjóða uppá og gefa eigið álit um það hvernig ný löggjöf mun hafa áhrif á samfélagið og 

meðhöndlun persónuupplýsinga. Niðurstöður eru svo dregnar saman með tilliti til þeirra 

rannsóknarvinnu sem fram fór. 
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1 Persónuupplýsingar 

1.1 Skilgreining á persónuupplýsingum 

Samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuverd og meðferð persónuupplýsinga, er 

skilgreining á persónuupplýsingum „sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar 

upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins 

einstaklings, látins eða lifandi.“ Einnig er gerður greinamunur á almennum 

persónuupplýsingum og viðkvæmum persónuupplýsingum. Dæmi um viðkvæmar 

persónuupplýsingar samkvæmt lögunum eru upplýsingar um: 

a) Uppruna, litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, svo og trúar- eða aðrar lífsskoðanir. 

b) Hvort maður hafi verið grunaður, kærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað. 

c) Heilsuhagi, þar á meðal um erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun. 

d) Kynlíf manna og kynhegðan. 

e) Stéttarfélagsaðild. 

Færa má rök fyrir því að persónuupplýsingar séu samansafn af mörgum, misverðmætum, 

upplýsingum um einstaklinga. Grunnupplýsingar um einstakling eru nafn, heimilisfang, 

fæðingardagur, kyn, hjúskaparstaða, atvinna og bankareikningar. Svo eru yfirleitt skráðar 

nánari upplýsingar um notendur eins og til dæmis staðsetning, áhugamál og aðrir hagsmunir. 

Persónuuplýsingar eru síbreytileg gögn. Þær verða úreltar með tímanum og virði þeirra 

minnkar eftir því sem þær eldast. Fólk missir áhugann á áhugamálum, það flytur og skiptir 

um störf, svo dæmi séu tekin. Þar af leiðandi er öflun persónuupplýsinga um fólk aldrei 

formlega lokið (Malgieri og Custers, 2017).  

 

1.2 Öflun persónuupplýsinga 

Með tilkomu internetsins hefur miðuð markaðsetning verið sú leið sem fyrirtæki velja 

til að nálgast viðskiptavini. Internetið, eða upplýsinga og samskiptakerfi (e. information and 

communication technologies), hafa gjörbreytt upplýsingasöfnun um fólk og er söfnunin 

umfangsmeiri og hraðvirkari en áður hefur þekkst. Með þessari þróun hafa orðið til fyrirtæki 

sem byggja viðskiptamódel sitt alfarið á upplýsingasöfnum um fólk og neytendamiðari 

markaðsetningu, þar á meðal netrisar eins og Google og Facebook (Feijóo, Gómez-Barroso 

og Voigt, 2014).  

Þegar fólk hefur samskipti og skiptist á upplýsingum í þessum kerfum skilur það eftir 

sig slóð upplýsinga um hver við erum, hvar við erum, hvað við gerum og hvernig við gerum 

það. Þessar upplýsingar eru af ýmsum toga og er aflað á mismunandi hátt; samfélagsmiðlar, 
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leitarvélar, snjallsímar og snjalltæki, gagnamiðlunar- og upplýsingasölufyrirtæki stunda öll 

umfangsmikla upplýsingasöfnun um fólk sem nýttar eru til að skapa þekkingu og verðmæti.  

 

1.2.1 Internet hlutanna 

Á undanförnum árum hefur orðið til nýtt hugtak sem kallast internet hlutanna (e. Internet of 

things, IoT). Þetta eru allir þeir hlutir sem tengdir eru internetinu. Það eru ekki bara símar og 

tölvur, heldur einnig heimili, heimilistæki, bifreiðar, púlsmælar og margt fleira. Í dag eru 

þetta í kringum 20 milljarðar tækja sem tengd eru internetinu. Spár gera ráð fyrir að í 

kringum árið 2025 verði um 75 milljarðar tækja tengd IoT(„IoT“, 2016). 

Upplýsingarnar sem IoT tæki safna eru raunverulegar upplýsingar úr nemum og 

tækjum sem notandinn gengur með á sér eða umgengst í daglegu lífi (Ando, Shima og 

Takemura, 2016). Þessa nema má flokka í fjóra hópa: (i) líffræðilegir nemar fylgjast t.d með 

hjartslætti og blóðsykursgildum einstaklinga, (ii) hraðamælar (e.accelerometer) fylgjast með 

hreyfingu fólks, (iii) hita-, raka- og loftþrýstingsmælar safna upplýsingum úr umhverfi fólks 

og (iiii) staðsetninganemar skrá hjá sér GPS staðsetningarpunkta (Rehman, Liew, Teh, Shuja 

og Daghighi, 2015). 

 Það veldur töluverðum áhyggjum að upplýsingarnar sem IoT tæki safna eru 

raunverulegar upplýsingar um notandann, ekki bara hegðun hans í netheimum, heldur 

upplýsingar úr nemum og tækjum sem notandinn gengur með á sér eða umgengst í daglegu 

lífi (Ando o.fl., 2016). Ef einstaklingur gengur t.d. með heilsuúr, þá skráir það niður hversu 

langt hann gengur yfir daginn, hversu mörgum kaloríum hann brennir, hjartslátt hans og 

jafnvel svefnvenjur.  

 

1.2.2 Google 

Google er eitt af þekktari fyrirtækjum í tæknigeiranum og er með lang stærstu leitarvélina á 

internetinu. Samkvæmt Google eru þrjár ástæður fyrir því að fólk notar Google. Það er í leit 

að afþreyingu, uppljómun (e.enlightment) og, það sem algengast er, leit að upplýsingum 

varðandi vörur og þjónustu (Google, 2010). Google framkvæmir 40.000 leitir á hverri 

sekúndu, 3,5 milljarða leitir á hverjum degi og 1,2 trilljón leitir árlega („Google Search 

Statistics“, 2013).  

 Google býr yfir einum stærsta gagnabanka af persónuupplýsingum í heimi. 

Samkvæmt notendaskilmála („Privacy Policy – Privacy & Terms – Google“, 2017) er 

ástæðan fyrir svo umfangsmikilli upplýsingasöfnun  sú að Google nýtir þessar upplýsingar til 

að bæta þjónustu sem boðið er uppá, meðal annars með því að finna út hvaða tungumál 
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notandinn talar, hvaða auglýsingum hann hefur áhuga á, hvaða fólk skipti hann máli eða 

hvaða Youtube myndböndum hann gæti haft gaman að.  

 Upplýsingarnar sem Google safnar skiptast í tvo flokka; annars vegar upplýsingar sem 

notandinn lætur sjálfur af hendi (e. information you give us), eins og nafn, netfang, 

símanúmer, kreditkort og myndir, og hins vegar upplýsingar sem Google safnar þegar 

einstaklingur notar þjónustu Google (e. information we get from your use of our service), 

eins og hvaða þjónustu hann notar og hvernig hann notar hana, hvort sem það er að horfa á 

Youtube myndband eða skoða auglýsingu frá GoogleAds. Þessar upplýsingar eru þá t.a.m. 

um hvernig tæki einstaklingur notar, að hverju hann leitar á Google, upplýsingar úr síma eins 

og í hvern hann hringir, hvenær hann hringir og hversu lengi hann talaði, upplýsingar um 

smáskilaboð og hvaða vafri er notaður. Einnig skráir Google nákvæma staðsetningu, þ.e. hvar 

hann er og hvert hann fer.  

 

1.2.3 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar gegna stóru hlutverki í nútímasamfélagi. Þetta eru smáforrit sem 

gera notendum, hvort sem þeir eru einstaklingar eða fyrirtæki, kleift að eiga gagnkvæm 

samskipti og deila notendaframleiddum upplýsingum (e. User-generated content)(Kaplan og 

Haenlein, 2010). Flestir samfélagsmiðlar í dag gefa notendum kost á því að stjórna hversu 

opinberar upplýsingarnar sem þeir deila eru. Þannig getur notandi t.a.m. stjórnað hvort allir 

meðlimir miðilsins hafi aðgang að upplýsingunum sem hann deilir eða þrengri hópur sem 

hann afmarkar, t.d. eingöngu „vinir“ notandans. Notandinn virðist þannig hafa tæki til að 

stjórna hverjir hafi aðgang að þeim upplýsingum sem hann deilir. Þetta er hins vegar ekki svo 

klippt og skorið. 

 Í notendaskilmálanum, sem notandinn verður að samþykkja til þess að fá að vera 

meðlimur, er algegnt að textinn um friðhelgisstefnuna (e. privacy policy) sé á fáguðu 

lögfræðilegu máli. Það kann því að leika vafi á því hversu vel notendur skilji hvernig 

persónuupplýsingar þeirra eru notaðar og hverjir hafi aðgang að þeim (Raynes-Goldie, 2010). 

Ef í skilmála segir að möguleiki sé fyrir miðilinn að deila persónuupplýsingum til þriðja 

aðila, skiptir það engu máli hvort notandi hafi flokkað sínar upplýsingar sem opinberar eða 

ekki. Miðillinn hefur aðgang að öllum upplýsingum notanda og má veita þriðja aðila aðgang 

að þeim (Fox og Royne, 2018).  

 Facebook er langstærsti samfélagsmiðillinn í dag. Hann, ásamt Google, býr yfir 

stærsta gagnabanka af persónuupplýsingum í heiminum í dag. Upplýsingar sem Facebook 

safnar eru upplýsingar sem notandinn lætur sjálfur af hendi þegar hann býr til og hannar 
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aðgang, gerir stöðuuppfærslu og „lækar“ síður. Einnig skráir Facebook samskipti og tengsl 

við aðra notendur. Bæði Facebook og Google hafa fengið á sig málsóknir og fengið þar 

alvarlegar athugasemdir fyrir ófullnægjandi samþykki frá notendum um geymslu og deilingu 

á persónuupplýsingum þeirra (Esteve, 2017).   

 

1.2.4 Snjallsímar og smáforrit 

Upplýsingar sem koma frá snjallsímum er hægt að skipta í þrjá flokka: upplýsingar 

um tækið sjáft, upplýsingar frá smáforriti eða upplýsingar frá notandanum (e. user-interaction 

based data). Notkunarmöguleikar snjallsíma eru margir. Fólk nýtir þessi tæki m.a. til að taka 

myndir, myndbönd og hljóðbrot (Rehman o.fl., 2015). Í snjallsímum eru nemar sem skrá 

niður ýmiskonar upplýsingar, eins og vikið var að í kaflanum hér að ofan, og hafa höfundar 

smáforrita horft hýru auga til möguleikanna sem þessar upplýsingar bjóða. 

Notandi getur sótt smáforrit í gegnum App store eða Android market og aðgengi að 

persónuupplýsingum notandans er oft notað sem greiðslumáti fyrir forritið. Notandinn 

samþykkir skilmála sem veitir forritinu aðgang að þeim upplýsingum sem það krefst til þess 

að það virki. Þetta getur verið aðgangur að GPS-hnitum, símaskrá, baknareikningum, 

myndum, hljóðnema, sjúkraskrám og fjárhagstöðu. Oft er um að ræða mjög ítarlegar 

upplýsingar um einstaklinga (Gilbert og Cox, e.d.).   

 Lekar í smáforritum eru mjög algengir. Samkvæmt skýrslu Appthority (Guerra, 

2014) eru 93% iOS smáforrita og 89% Android smáforrita sem safna og leka 

persónuupplýsingum. Þessa leka má skipta í tvo flokka; annars vegar brot á öryggisreglum (e. 

Security violation) og hins vegar brot á friðhelgi (e. Privacy violation). Brot á öryggisreglum 

eru þegar smáforrit framkvæma aðgerðir umfram það sem það sem samið var um í 

notendaskilmála. Þetta er til dæmis þegar smáforrit safnar upplýsingum sem ekki hefur verið 

fengið samþykki fyrir. Notandinn getur samþykkt að safnað sé ákveðnum upplýsingum um 

hann. Það telst hins vegar brot ef smáforritið lætur upplýsingar um notanda af hendi, sem 

hann hvorki óskaði eftir né ætlaðist til að væru látnar af hendi (Gilbert og Cox, e.d.).  

 

1.2.5 Data Brokers 

Fyrirtæki sem sérhæfa sig í söfnun á persónuupplýsingum og viðskiptum með þær eru 

nefnd Data Brokers, eða það sem á íslensku mætti kalla gagnamiðlunar- eða 

upplýsingasölufyrirtæki. Hér eftir verður notuð skammstöfunin DB um þessi fyrirtæki. 

Umrædd fyrirtæki eru búin að skjóta rótum í viðskiptalífinu með miðaðri markaðssetningu og 

mati á greiðsluhæfi einstaklinga og fyrirtækja. Aðferðir DB fyrirtækja við að afla sér 
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upplýsinga um fólk eru af ýmsum toga. Mikið af upplýsingum eru keyptar af fyrirtækjum, 

opinberum aðilum eða öðrum DB fyrirtækjum. Einnig er um að ræða opinberar upplýsingar 

eins og skráðar eignir fólks og upplýsingar úr dómsmálum. Þekkt er að DB fyrirtæki beiti svo 

vafasömum aðferðum til að ná í enn persónulegri upplýsingar um fólk. Á ensku er aðferðin 

kölluð win-game strategy. Þessi aðferð virkar þannig að þegar fólk er að vafra á 

samfélagsmiðli birtast skilaboð þess efnis að einstaklingurinn eigi nú möguleika á að vinna 

verðlaun, t.d. bíl eða utanlandsferð. Sumir standast ekki freistinguna og bíta á agnið. Þeir 

smella á auglýsinguna og eru þá beðnir um að gefa frekari upplýsingar eins og netfang, nafn, 

aldur, atvinnugrein eða símanúmer. Þá eru þeir einnig beðnir um að samþykkja lagalegan 

skilmála, sem þeir hafa oft og tíðum engan skilning á. Þegar þessu er lokið eru þeir komnir í 

pott og geta unnið þennan umrædda vinning, ef heppnin er með þeim, og DB fyrirtækið á nú 

ítarlegar upplýsingar um einstaklinginn (Llorca-Abad og Cano-Oron, 2016). 

 Á heimsvísu eru þúsundir fyrirtækja sem byggja starfsemi sína á viðskiptum með 

persónuupplýsingar og eru heildartekjur þessara fyrirtækja taldar vera í kringum 200 

milljarða Bandaríkjadollara árlega (Crain, 2018). 

Í skýrslu samkeppniseftirlits Bandaríkjanna (e. Federal Trade Commission) (Ramirez, 

Brill, Olhausen, Wright og McSweeny, 2014) var skoðuð starfsemi níu stærstu DB 

fyrirtækjanna þar í landi og varpað ljósi á starfsemi sem flestir eru algerlega ómeðvitaðir um. 

Umfang þessarar gagnasöfnunar er gríðarlegt. Axicom er eitt af stærstu DB fyrirtækjunum. 

Það er með 3000 gagnapunkta um nánast alla neytendur í Bandaríkjunum og upplýsingar um 

700 milljón einstaklinga á heimsvísu. Þessar upplýsingar nota þeir til að flokka fólk niður í 

markhópa, eins og hundaeigendur, lítið menntað fólk með litlar tekjur og aðra viðkvæmari 

hópa, eins og mögulega sykursjúklinga eða fólk með hátt kólesterol. Þessar upplýsingar eru 

svo nýttar í miðaða markaðsetningu (e. marketing), áhættustýringu (e. risk ritigation) og leit 

að fólki (e. people search). 

 

1.3 Notkun persónuupplýsinga 

1.3.1 Áhrif tækninýjunga á öflun, úrvinnslu og notkun persónuupplýsinga 

Með nýrri tækni hafa upplýsingakerfi orðið nauðsynlegur þáttur í rekstri fyrirtækja. 

Þau hjálpa til við ákvarðanatöku og að straumlínulaga rekstrarþætti fyrirtækja, sem geta þá 

tengst þörfum viðskiptavina, skipulagningu rekstrarþátta, kaupum á aðföngum og þjónustu, 

utanumhald birgðastöðu eða uppfærslu á fjárhagslegri stöðu. Þetta hjálpar fyrirtækjum að 

skipuleggja framtíðina og átta sig á því hverju þarf að breyta ef áætlanir ganga ekki eftir 

(Slack, Brendon-Jones og Johnston, 2016). Áður voru þessar upplýsingar í formi reglulegra 



8 
 

skýrslna sem framkvæmdastjórar fengu til að sjá hvernig reksturinn hefði gengið á liðnu 

rekstrartímabili. Þessar upplýsingar gátu þeir svo nýtt við ákvarðanatöku á núverandi 

rekstrartímabili. Þrátt fyrir að það sé gott að hafa yfirlit yfir fortíðina og sjá hvað betur hefði 

mátt fara, þá vantaði framkvæmdastjórum betri tæki til að koma auga á breytingar og 

hindranir í rekstrinum.  

Frá árinu 1970 og til dagsins í dag hafa þessi kerfi þróast mikið. Í kringum árið 2010 

fór að koma betur í ljós hvaða möguleika viðskipta- og upplýsingakerfi geta boðið upp á. 

Þegar internetið fór að taka á sig þá mynd sem við þekkjum í dag hófst gríðarleg skráning 

upplýsinga. Í kjölfarið fór hugtakið „Big data“ að heyrast oftar, en nafnið er mjög lýsandi 

fyrir viðfangsefnið. Safnast hafði ótrúlegt magn af flóknum, illa skipulögðum upplýsingum, 

sem erfitt var að nota á hagnýtan hátt. Tækifærin voru hins vegar til staðar. Það má að mörgu 

leyti þakka Big data fyrir margar þær tækniframfarir sem við njótum góðs af í dag. Má þar 

nefna betri tölvubúnað, eins og hraðara vinnsluminni og margkjarna örgjafa sem hafa 

stóraukið vinnsluhraða, en einnig hafa ýmis konar hugbúnaður og reiknirit verið þróuð til 

þess að tækla það haf af upplýsingum sem Big data felur í sér (Sharda, Delen og Turban, 

2016).  

Fáir hafa skilning á því hvað Big data stendur fyrir. Það væri vafalaust efni í heila 

ritgerð, og gott betur, að útskýra öll fræðin á bak við þetta breytilega hugtak. Big data er 

tilvísun í það flóð upplýsinga sem kemur frá stafrænum tækjabúnaði, nemum, skönnum, 

símum, internetinu, myndböndum, netföngum og samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar geta 

verið í formi texta, mynda, myndbanda, hljóðs eða samblands af öllu saman. Upplýsingarnar 

koma notanda fyrir sjónir t.d. sem ýmisskonar meðmæli um vörur sem gætu hentað 

hlutaðeigandi og greinar sem notandi gæti haft áhuga á, auk þess sem ýmis forrit styðjast við 

Big data eins og Uber (Yang, Huang, Li, Liu og Hu, 2017).  

  

1.3.2 Miðuð markaðssetning 

Miðuð markaðssetning (e. Target marketing) er aðferð markaðssetningar sem algeng er á 

internetinu. Auglýsingar á internetinu bjóða uppá skilvirkari leið en hefðbundnir fjölmiðlar til 

að ná til líklegra viðskiptavina. Ef auglýst er í sjónvarpi birtist sama auglýsingin öllum þeim 

sem horfa á ákveðna dagskrá, á ákveðnum tíma. Þegar auglýst er á internetinu er hægt að 

sundurliða áhorfendahópin eftir ákveðnum persónuleikaeinkennum. Þannig er hægt að birta 

mismunandi auglýsingar eftir því hvaða markhópi einstaklingur tilheyrir. Þetta er það sem 

kallast miðuð markaðssetning.  
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 Miðuð markaðsetning er mikilvæg fyrir auglýsendur þar sem hún eykur líkur á því að 

auglýsingin leiði til aukinnar sölu. Sökum þessa hefur myndast hvati fyrir fyrirtæki til að 

safna upplýsingum um viðskiptavini. Persónuupplýsingar sem notaðar eru í miðaða 

markaðssetningu eru t.d leitarorð á Google, uppáhalds heimasíður, kaup á vörum eða jafnvel 

innihald úr tölvupóstum einstaklinga. Aukinni eftirspurn eftir slíkum upplýsingum hefur 

verið mætt af DB fyrirtækjum. DB fyrirtæki safna þannig upplýsingum um hegðun fólks á 

internetinu, pakka þeim saman, flokka og selja til auglýsenda.  

 Of nákvæm miðun í markaðssetningu getur þó haft neikvæðar afleiðingar. Þegar 

upplýsingasöfnun verður of nákvæm er hætt við því að einstaklingar fari að efast um einkalíf 

sitt á internetinu. Þeir geta fundið fyrir óöryggi þegar þeir átta sig á að fylgst er með þeim á 

netinu og upplýsingar nýttar í auglýsingar. Erfitt getur verið fyrir notendur að sjá hvaða 

upplýsingum er safnað, hvernig þeirra er gætt og hvernig þær eru nýttar. Til að róa notendur 

hafa fyrirtæki því gripið til aðgerða. Fjarskiptafyrirtækið AT&T býður til dæmis notendum 

29 dollara afslátt af mánaðarlegum greiðslum ef þeir leyfa fyrirtækinu að skrá upplýsingar 

um netnotkun þeirra, í þeim tilgangi að birta þeim viðeigandi auglýsingar.  

 Þegar vefsíður nýta sér miðaða markaðssetningu eykst virði notenda. Hver notandi er 

skráður á þá auglýsendur sem líklegir eru til að vekja áhuga hans, miðað við þær upplýsingar 

sem vefsíðan býr yfir. Miðuð markaðssetning eykur þannig virði notenda með því að auka 

líkurnar á að auglýsingar sem birtast þeim falli að áhugasviði þeirra. Ef notendur átta sig hins 

vegar á upplýsingasöfnuninni getur það haft neikvæð áhrif. Þeir geta fengið efasemdir og 

orðið óviljugri til að smella á auglýsingar. Það eru ekki bara fyrirtæki sem njóta góðs af 

miðaðri markaðssetningu og markvissari auglýsingum, heldur einstaklingar líka. Með 

nákvæmari miðlun skapast harðarði samkeppni um athygli ákveðinna hópa og hin aukna 

samkeppni lækkar þannig verð (Kox, Straathof og Zwart, 2017). 

 

1.3.3 Gagnagröftur 

Stór gagnasöfn ein og sér eru ekki mikils virði. Virðið verður til þegar komið er auga á 

sambönd breyta í stórum gagnasöfnum. Gagnagröftur (e. data mining) á persónuuplýsingum 

felur í sér aðferðir og hjálpartæki til að koma auga á nytsamlegar uppýsingar í stórum 

gagnabönkum. Einstaklingar veita upplýsingar um sig sem hægt er að greina með hliðsjón af 

fleiri einstaklingum, allt með með það að markmiði að t.d. bæta rekstur fyrirtækja eða 

einfalda líf einstaklinga. Tölvu- og hugbúnaður hefur þróast hratt undanfarin ár og hefur þessi 

þróun orðið til þess að ótrúlegt magn af upplýsingum verða til og eru vistaðar í stórum 

gagnaverum. Það er ekki langt síðan að ekki hefði verið talið gerlegt að greina allar þessar 
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upplýsingar, en með stöðugri þróun í örgjöfum, vinnsluminni og hugbúnaði er það ekki 

lengur óyfirstíganlegt vandamál. Þetta ógrynni af upplýsingum hefur leitt til þess að búið er 

að þróa mjög öflug tól til þess að finna sambönd á milli breyta og koma auga á mynstur og 

reglur í stórum gagnasettum (Ozzie o.fl., 2011).  

 Gagnagröftur er ákveðið ferli með vinnslu á gögnum. Ferlið hefst á að undirbúa 

gögnin til vinnslu. Raunveruleg gögn eru yfirleitt ófullkomin. Í þau getur t.d. vantað gildi og 

eigindi og innihaldið getur falið í sér óútskýranlegar öfgar eða endurtekningar. 

Undirbúningurinn felst í því að samþætta öll gögnin á sama snið og passa að þau innihaldi 

það sem þau eiga að geyma. Þetta ferli er oft tímafrekasta ferlið, en talið er að það taki 

jafnvel 80% af tímanum við gagnagröftin (Sharda o.fl., 2016).  Í næsta skrefi hefst sjálfur 

gagnagröfturinn. Þar hjálpa reiknirit við það að flokka gögn (e. classification), koma auga á 

þyrpingar (e. clustering) og mynstur í þeim. Síðast þarf að meta niðurstöður úr 

gagnagreftrinum eftir því hversu áreiðanlegar og áhugaverðar þær eru og ákveða hvað eigi að 

nota og hvað ekki. 

Nefna má fróðlegt dæmi frá árinu 2012, sem upp kom hjá Target verslunarkeðjunni í 

Bandaríkjunum og varpar skýrara ljósi á það hvernig gagnagröftur og spádómsgreiningar (e. 

predictive analytics) virka. Faðir táningsstúlku var ósáttur við það þegar dóttir hans fór að fá 

auglýsingabæklinga um ýmiss konar vörur sem verðandi foreldrar þurfa að huga að fyrir 

barnsburð. Hann fór með bæklinginn í Target, rétt fyrir utan Minneapolis, og vildi fá 

skýringar frá verslunarstjóra hvers vegna væri verið að senda slíka auglýsingabæklinga til 

dóttur hans sem væri ekki barnshafandi. Verslunarstjórinn gat ekki svarað manninum en 

baðst innilegrar afsökunar á þessum meinta misskilningi. Það sem faðirinn vissi hins vegar 

ekki var að Target gaf öllum viðskiptavinum sínum einkennisnúmer sem tengt var við nafn, 

netfang eða kortanúmer og skráði allt það sem viðskiptavinir keyptu í versluninni. Með allar 

þessar upplýsingar um kauphegðun fólks voru þeir búnir að greina 25 vörur sem barnshafandi 

konur áttu það til að versla á mismunandi tímum meðgöngunnar. Þegar kaupmynstur á 

þessum vörum voru skoðuð voru viðskiptavinum gefin einkunn um líkur á þungun (e. 

Pregnancy prediction score). Ekki nóg með það, heldur gátu þeir spáð fyrir, með töluverði 

nákvæmni, hvenær viðkomandi móðir/viðskiptavinur átti von á sér. Ekki leið á löngu þar til 

faðirinn hafði samband við verslunastjórann, baðst afsökunar á hegðun sinni og tjáði honum 

að dóttir sín ætti von á barni (Sharda o.fl., 2016). 
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1.3.4 Dr. Michal Kosinski 

Dr. Michal Kosinski er sálfræðingur og gagnasérfræðingur sem hefur beint rannsóknum 

sínum að fólki og hegðun með því að skoða stafrænt fótspor þeirra á samfélagsmiðlum. 

Kosinski skipuleggur verkefnið „myPersonality project” sem er samstarf yfir 200 

rannsakenda sem greina sálfræðilega eiginleika fólks miðað við upplýsingar frá meira en átta 

milljónum einstaklinga á Facebook. 

 Árið 2013 var birt niðurstaða rannsóknar sem bar heitið „Hægt er að spá fyrir um 

persónulega hagsmuni og eigindi fólks með stafrænum upplýsingum” (Kosinski, Stillwell og 

Graepel, 2013). Þar var sýnt fram á hvernig hægt væri að nota opinberar upplýsingar fólks af 

Facebook, aðallega svokölluð „læk“ og spá fyrir um mjög persónuleg einkenni fólks eins og 

aldur, kyn, kynhneigð, kynþátt, trú, stjórnmálaskoðanir, greind, ánægju, úthverfu, andlegt 

jafnvægi og víðsýni.  

 Þátttakendur í rannsókninni voru 58.466 og þeir veittu aðgang að Facebook „lækum“, 

nákvæmum lýðfræðilegum eigindum og niðurstöðum úr fjölda sálfræðilegra greininga. Eitt 

„læk“ getur gefið ákveðnar vísbendingar um hlutaðeigandi. Sem dæmi kom í ljós að þeir sem 

„lækuðu“ við „Ég elska að vera mamma” og „Harley Davidson” voru líklegri til að vera undir 

meðalgreind. Þeir sem „lækuðu“ „Vísindi” og „The Colbert report” voru hins vegar líklegri 

til að vera yfir meðalgreind. Þetta eru þó aðeins vísbendingar sem eitt „læk“ gefur, en 

meðalfjöldi „læka“ á einstakling í þessari rannsókn var 170.  

 Í ljós kom að því fleiri „læk“ sem einstaklingur hafði opinberað á Facebook, því 

nákvæmari voru reiknirit að spá fyrir um niðurstöður í OCEAN persónuleikaprófinu. 

OCEAN prófið greinir persónueinkenni fólks í fimm flokka. Flokkarnir sem prófið gerir 

greinamun á eru víðsýni (e.openness), samviskusemi (e.conscientiousness), úthverfa 

(e.extraversion),  samvinnuþýði (e.agreeableness) og taugaveiklun (e.neuroticism) (Xue o.fl., 

2017). Ef einstaklingur var með 70 „læk“ gat reikniritið spáð niðurstöðu í OCEAN prófinu 

betur en vinir hans. Við 150 „læk“ varð spáin nákvæmari en hjá foreldrum viðkomandi og 

við 300 „læk“ gat enginn spáð betur um útkomu persónuleikaprófins en reikniritið. Ef 

„lækin“ voru fleiri en það gat reikniritið jafnvel spáð betur um útkomu prófsins en 

einstaklingurinn sjálfur (Hall, 2017). 

 Í umræðuþræði skýrslunnar er bent á að í þessari rannsókn séu einungis notuð „læk“ á 

Facebook við þessa spádómsgreiningu, en að upplýsingum sem safnað er um fólk eins og 

hvað það skoði, versli og að hverju það leiti á internetinu sé einnig hægt að nýta í að 

persónugreina fólk. Það að geta greint persónuleikaeinkenni fólks hefur opnað möguleika á 

að bæta ýmis konar vörur, þjónustu og markaðssetningu á internetinu. Þetta getur þó einnig 
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skapað hættu, þar sem auðvelt er að beita þessari aðferð á stóran hóp fólks án þess að spyrja 

um leyfi eða að það viti af slíkri greiningu. 

 

1.4 Stutt samantekt 

Hér að ofan höfum við farið yfir hvernig upplýsingum um einstaklinga er safnað og 

hvernig unnið með slíkar upplýsingar. Það ber að hafa það hugfast áður en lengra er haldið, 

að þessi starfsemi er í raun á byrjunareit og ómögulegt er að segja til um þróunina. Hugbúnað 

er sífellt verið að þróa og verið er að leita leiða til að auka vinnsluhraða tölvubúnaðar. 

Tæknin hefur í raun engin takmörk. Stjórnvöld verða því að setja takmörk á hvað má og hvað 

má ekki. Að horfa á möguleikana sem þetta hefur uppá að bjóða, ef rétt er haldið á spilunum, 

getur verið skemmtileg hugarleikfimi. Með IoT og öllum nemum og skynjurum sem við 

göngum með og umgöngumst, fer fram gríðarleg gagnasöfnun um einstaklinga og fyrirtæki. 

Þessar upplýsingar geta verið mjög viðkvæmar og skráningin verður að lúta ströngum 

reglum. Hins vegar verða stjórnvöld að gæta meðalhófs og reyna að standa ekki í vegi fyrir 

frekari framförum með of ströngum reglum.  

Algengt er að fólk gangi með púlsmæla og annan búnað sem fylgist með 

líkamsstarfsemi. Þegar slíkir mælar verða farnir að mæla blóðþrýsting og jafnvel greina blóð, 

verður til ógrynni af upplýsingum sem hægt verður að greina og jafnvel koma í veg fyrir hina 

ýmsu sjúkdóma áður en þeir valda skaða. Það kann að reynast jákvæt þróun, en miðað við þá 

gagnaleka sem reglulega eiga sér stað, þarf það að vera algert forgangsatriði að tryggja öryggi 

þessara gagna. 
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2 Persónuverndarlöggjöf 

2.1 Persónuverndarlöggjöf 

Lög um persónuvernd voru fyrst sett á Íslandi árið 1981 með lögum nr. 63/1981. Nauðsynlegt 

þótti að endurskoða lögin reglulega svo þau væru í samræmi við tækniþróun. Lög nr. 63/1981 

féllu úr gildi þegar lög nr. 39/1985 tóku gildi en höfðu þau einungis fjögurra ára gildistíma 

eða þar til lög nr. 121/1989 tóku gildi. Höfðu þessi lög það markmið að „tryggja mönnum 

vernd gegn hættu á misnotkun upplýsinga um einkamálefni sem varðveittar væru, eða hefðu 

verið skráðar á kerfisbundin hátt.“ 

 

2.2 Núverandi persónuverndarlöggjöf 

Núgildandi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga tóku gildi 1. janúar 2001, 

lög nr. 77/2000. Með þeim voru ákvæði tilskipunar 95/46/EB lögleidd en lögin eru byggð á 

umfangsmiklu regluverki Evrópusambandsins. Sem aðili að samning evrópska 

efnahagssvæðisins bar Íslandi að taka upp þær reglugerðir og tilskipanir og færa þær yfir í 

íslenska löggjöf. („Stjórnarráðið | Samningurinn um evrópska efnahagssvæðið (EES-

samningurinn)“, e.d.). Markmið laganna var að tryggja að farið væri með persónuupplýsingar 

í samræmi við reglur persónuverndar og friðhelgi einkalífs (Sigrún Jóhannesdóttir, 2015). 

Með lögum nr 77/2001 var persónuvernd falið eftirlit með framkvæmd laganna. 

Persónuvernd er skv. 1. mgr. 36. gr. laga um persónuupplýsingar sjálfstæð stofnun með 

sérstaka stjórn. Um verkefni Persónunefndar er fjallað um þau í 37. gr. laganna en stofnunin 

úrskúrðar meðal annars í þeim málum sem ágreiningur kemur upp með vinnslu 

persónuupplýsinga. Samkvæmt núgildandi lögum er sá aðili kallaður ábyrgðaraðili sem ber 

ábyrgð á þeim persónuupplýsingum sem aflað er. Ábyrgðaraðili getur ráðið til sín 

vinnsluaðila og er það sá sem vinnur persónuupplýsingar fyrir hönd ábyrgðaraðila (Hafliði K, 

2017). 

 

2.3 Áætluð ný persónuverndarlöggjöf  

Þann 25. maí 2018 mun ný evrópsk persónuverndarlöggjöf, General Data Protection 

Regulation eða GDPR, taka gildi í Evrópu eftir tveggja ára innleiðingarferli. Eru þetta 

umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á persónuverndarlöggjöf í Evrópu síðan 

tilskipun nr. 95/46/EB kom fram fyrir tveimur áratugum síðan. Ein af meginástæðum og 

aðalmarkmið nýrra laga er að veita einstaklingnum meiri vernd og bætta ákvörðunartöku yfir 

persónuupplýsingum sínum („Undirbúningur vegna nýrrar Evrópureglugerðar um 
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persónuvernd gátlisti“, e.d.). Hröð tækniþróun er einnig mjög stór þáttur nýrrar löggjafar, en 

þegar síðustu lög voru sett voru samfélagsmiðlar ekki til og einungis 1% Evrópubúa notuðu 

internetið („EU GDPR“, e.d.).  Árið 2017 voru 85% evrópskra heimila komin með internet 

tengingu („Internet access and use statistics - households and individuals - Statistics 

Explained“, e.d.). Nýlega framkvæmdi Eurobarometer könnun og samkvæmt henni hafa 2/3 

hlutar Evrópubúa miklar áhyggjur af því að þeir hafi ekki góða stjórn á þeim 

persónuupplýsingum sem þeir láta af hendi á internetinu. Einnig eru sjö af hverjum tíu 

Evrópubúum hræddir um hvað fyrirtæki gæti mögulega gert við þær upplýsingar sem þeir fá 

frá notandanum („Pólitísku samkomulagi náð um nýja Evrópureglugerð um persónuvernd“, 

e.d.).  

Hérlendis er vernd persónuupplýsinga talin hluti af EES samningnum. Þessi nýja 

löggjöf mun því verða tekin upp í íslenskan rétt eftir að hafa fengið þinglega meðferð. Ný 

persónuverndarlöggjöf mun meðal annars fela í sér reglur um vernd einstaklinga í tengslum 

við vinnslu persónuupplýsinga og frjálst flæði slíkra upplýsinga. Þá mun réttur einstaklings til 

þess að fá upplýsingar um sig leiðréttar, vita af vinnslu upplýsinga um sig og fá upplýsingum 

um sig eytt, vera á meðal endurbóta nýrrar löggjafar. Löggjöfin mun hafa víðtæk áhrif á 

fyrirtæki og stofnanir, auk þess sem kveðið verður á um aukið eftirlitshlutverk 

persónuverndarstofnana („Ný persónuverndarlöggjöf 2018“, e.d.). 

Undirbúningur að nýrri persónuverndarlöggjöf hefur verið í gangi í um 6 ár eða frá 

því að Evrópuráðið kynnti fyrst til sögunnar nýja og uppfærða persónverndarlöggjöf þann 25. 

janúar 2012 („Timeline of the EU GDPR“, e.d.).  

 

2.4 Helstu breytingar á persónuverndarlöggjöf fyrir almenning 

Strangar reglur verða settar ábyrgðaraðilum fyrir samþykki einstaklings varðandi öflun 

persónuupplýsinga. Ábyrgðaraðili munu ekki geta notað langa og flókna skilmála sem hinn 

almenni einstaklingur skilur ekki. Verður sett sú skylda að skilmálar varðandi þessa 

upplýsingaöflun verði settir á einfalt og skiljanlegt form og svo að einstaklingurinn viti hvað 

það er sem hann er að samþykkja eða hafna. Í dag tæki það einstakling að meðaltali 250 

klukkustundir á ári, eða 30 heila vinnudaga, að lesa notendaskilmála á þeim netsíðum sem 

hann heimsækir (Esteve, 2017). Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar hvorki lesa né skilja 

þann texta sem í þessum skilmálum er, og þar af leiðandi verður samþykki þeirra bara 

lagalegt formsatriði frekar en upplýst ákvörðun (Rubinstein, 2013).  

 Einnig verður að vera jafn einfalt fyrir aðila að afturkalla samþykki og það er að veita 

samþykki fyrir öflun slíkra persónuupplýsinga. Þá hefur einstaklingurinn rétt á því á að þær 
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upplýsingar sem hann gefur með samþykki eða undirrittuðum samningi hjá netfyrirtækjum, 

verði fluttar til annarra fyrirtækja að hans ósk, t.d. fyrirtækja sem sjá um samfélagsmiðla, 

netþjónustur eða streymisþjónstur. Kallast þessi þáttur hreyfanleiki persónuupplýsinga. 

Réttur einstaklings til að gleymast kemur fram í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins. 

Kemur þar fram að skráður eintaklingur eigi rétt á því að ábyrgðaraðili eyði 

persónuupplýsingum hans í vissum tilvikum. Þau tilvik sem helst má nefna eru meðal annars 

þegar persónuupplýsingar eru ekki lengur nauðsynlegar fyrir þann tilgang sem þeim var 

upphaflega ætlað að ná. Einnig getur einstaklingur dregið samþykki sitt til baka og verður þá 

ábyrgðaraðili að eyða þeim gögnum sem hann hefur tafarlaust. 

Ein af nýjungum löggjafar Evrópusambandsins er að einstaklingur hefur rétt á því að 

fá upplýsingar um hvers háttar vinnsla fer fram hjá fyrirtækjum og stofnunum á 

persónuupplýsingum sem honum tengjast. Þegar óskað er eftir slíku þurfa fyrirtæki að veita 

einstaklingnum þessar upplýsingar á einföldu og skýru formi, skriflega eða rafrænt eigi síðar 

en 30 dögum eftir að þeim barst beiðni frá einstaklingum. 

Í nýju persónuverndarlögunum verður börnum veitt sérstök vernd. Í 8. gr. reglurgerðar 

Evrópuþingsins kemur fram að þegar nálgast á persónuupplýsingar barns undur 16 ára aldri, 

skal nálgast samþykki forsjáraðila, svo vinnsla persónuupplýsinganna geti talist lögleg. Þarf 

ábyrgðaraðili skv. 2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar að sannreyna að samþykki hafi verið veitt í 

þeim tilvikum sem vafi er á, upp að því marki sem sanngjart má telja. Þær upplýsingar sem 

eru ætlaðar börnum verða jafnframt að vera þannig að börn geta skilið þær („Upplýsingar og 

leiðbeiningar fyrir fyrirtæki, stofnanir og aðra sem vinna persónuupplýsingar um nýjar 

persónuverndarreglur“, e.d.). 

 Um rétt einstaklings til að andmæla er fjallað í 21. gr. reglugerðar Evrópuþingsins. 

Þar kemur fram að einstaklingur á rétt á því í afmörkuðum tilvikum að andmæla vinnslu 

persónuupplýsinga um hann. Sá sem vinnur við úrvinnslu gagnanna getur ekki haldið áfram 

að vinna í gögnum eintaklings ef hann hefur andmælt slíkri úrvinnslu. Upp geta komið tilvik 

þar sem áfram er heimilt að vinna í persónuupplýsingum þrátt fyrir andmæli einstaklings, en 

þau tilvik eru m.a. ef lögmætar ástæður eru fyrir því sem eru þá ríkari  hagsmunum og frelsi 

einstaklings („Innleiðing persónuverndarlaga 2018“, e.d.-a). 

 Þær breytingar sem nefndar hafa verið hér að ofan eru þær breytingar sem 

Evrópuþingið hefur sett. Það mun síðan koma í ljós á síðari stigum hvernig þessar reglur 

verði innleiddar í íslenskan rétt, en gert er ráð fyrir að lögin taki gildi hér á landi í lok maí 

árið 2018, eins og áður hefur komið fram. 
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2.5 Helstu breytingar á persónuverndarlöggjöf fyrir fyrirtæki 

Hertar verða reglur þegar það kemur að sektum fyrir brot á lögum um persónuvernd. Verður 

hámarksrefsing fyrir alvarleg brot 4% af heildarveltu fyrirtækis, þó að hámarki 20 milljónum 

evra, og 2% af heildarveltu fyrir vægari brot, þó að hámarki 10 milljónum evra. 

Samkvæmt nýju persónuverndarlögunum verða fyrirtæki að upplýsa ef hætta skapast 

varðandi gagnaleka eða öryggisbrests hjá þeim. Hefur fyrirtæki 72 klukkustunda frest frá því 

að fyrst kemst upp um gagnaleka og þar til þarf að upplýsa Persónuvernd. Þá þarf að upplýsa 

hinn skráða aðila eins fljótt og hægt er ef mikil áhætta skapast („Vigdis Eva Lindal Fundur 

um personuvernd“, e.d.). 

 Gildissvæði mun ná lengra en það hefur áður gert í tíð eldri laga. Í 2. mgr. 3 .gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins kemur fram að reglurgerðin mun einnig gilda fyrir þá sem eru 

utan ESB og EES, ef verið er að vinna með persónuupplýsingar skráðra einstaklinga innan 

Evrópu. Dæmi um slíkt eru t.d. netverslanir sem ekki eru innan Evrópu, en starfa við að selja 

aðilum innan Evrópu vörur, ásamt því að senda vörur til þeirra. Ekki skiptir málið þó 

úrvinnsla persónuupplýsinga fari fram í heimalandi fyrirtækis sem er utan Evrópu („GDPR 

Top Ten“, e.d.) („Upplýsingar og leiðbeiningar fyrir fyrirtæki, stofnanir og aðra sem vinna 

persónuupplýsingar um nýjar persónuverndarreglur“, e.d.). 

 Fyrirtæki sem aflar persónuupplýsinga getur ráðið aðila sem kallast vinnsluaðilar. 

Vinnsluaðilar eru þeir sem vinna úr persónuupplýsingum fyrir hönd fyrirtækja. Með tilkomu 

nýju laganna verða gerðar ríkari kröfur á vinnsluaðila við úrlausn persónuupplýsinga. Þessar 

nýju kröfur felast í því að vinnsluaðila er skylt að setja sér verklagsreglur um hvernig skal 

vinna úr persónuupplýsingum og meðferð þeirra. Vinnsluaðili ber enn meiri ábyrgð en áður. 

Hann getur þannig orðið fjárhagslega ábyrgur ef brot á sér stað, bæði gagnvart fyrirtæki sem 

hann vinnur fyrir og gagnvart einstaklingum sem upplýsingarnar varða (Hafliði K, 2017). 

 

2.6 Áhrif og innleiðing nýrrar persónuverndarlöggjafa 

Gildistaka nýrrar persónuverndarlöggjafar mun hafa gríðarleg áhrif á þau fyrirtæki sem vinna 

með persónuupplýsingar hér á landi. Uppfæra þarf verklagsreglur sem í gildi eru til að sníða 

betur að komandi löggjöf („Ný persónuverndarlöggjöf hefur víðtæk áhrif á íslensk fyrirtæki“, 

e.d.). Innleiðing nýju laganna mun fela í sér mikinn aukakostnað fyrir stærri fyrirtæki og 

opinberar stofnanir. Auka þarf mannauð, uppfæra kerfi, fræða verður starfsfólk og þjálfa til 

að aðlaga sig að nýjum og breyttum vinnureglum. Fyrirtæki þurfa að eyða tíma í að fara yfir 

persónuupplýsingar sem þau hafa þegar safnað, endurskoða gömul samningsákvæði og sjá til 

þess að þessar upplýsingar fari ekki gegn nýju lögunum. Er þetta sérstaklega mikilvægt þegar 
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fyrirtæki hafa selt upplýsingar til þriðja aðila, enda ber þeim skylda að tilkynna þriðja aðila ef 

um annmarka á skráðum upplýsingum er að ræða svo hægt sé að bregðast við sem fyrst 

(„Undirbúningur vegna nýrrar Evrópureglugerðar um persónuvernd gátlisti“, e.d.). 

Ríkari kröfur eru gerðar til persónuverndarstefnu fyrirtækja en í eldri lögum. Verður 

að vera skýrt í stefnu þeirra hvernig unnið er með persónuupplýsingar. 

Persónuverndarstefnan þarf vera aðgengileg og einföld til að auðvelda starfsmönnum að fara 

eftir henni. Mælt er með að stefna sé tekin snemma í ferlinu til að undirbúa komu 

persónuverndarlöggjafarinnar sem væntanleg er („Undirbúningur vegna nýrrar 

Evrópureglugerðar um persónuvernd gátlisti“, e.d.). 

Eitt skilyrði nýrra persónuverndarlaga er að allar opinberar stofnanir og sum fyrirtæki 

þurfi að tilnefna sérstakan persónuverndarfulltrúa. Þau fyrirtæki sem ekki vinna beint að 

skráningu persónuupplýsinga þurfa ekki að tilnefna persónuverndarfulltrúa. Hlutverk 

persónuverndarfulltrúa er að sjá til þess að fyrirtæki og vinnsluaðilar fari eftir þeim reglum 

sem löggjöfinn segir til um, ásamt því að vera tengiliður við Persónuvernd og þá skráðu 

einstaklinga sem persónuupplýsingar varða („Leidbeiningar um personuverndarfulltrua“, 

e.d.).  

Krafa verður gerð um innleiðingu nýs hugbúnaðar og nýrra upplýsingakerfa. Verða 

þessi kerfi að vera sérstaklega útbúin með friðhelgi einkalífs einstaklings að leiðarljósi. Með 

því er átt við að takmarka verður alla áhættu sem skaðað getur einstaklinginn og friðhelgi 

hans. Til að takmarka þessa áhættu er gert ráð fyrir því að Persónuvernd ásamt 

dómsmálaráðuneytinu muni setja á laggirnar samþykkt vottunarfyrirkomulag sem fyrirtæki 

geta notað til sýna fram á að þau uppfylli ákvæði laganna. Ákvæði um slíkt vottunar 

fyrikomulag má finna í 42. gr. reglugerðar evrópuþingsins („Innleiðing persónuverndarlaga 

2018“, e.d.-b).  

 

2.7 Persónuvernd  

Persónuvernd er sjálfstæð stofnun sem annast eftirlit með framkvæmd persónuverndalaga. Í 

36. gr. núgildandi persónuverndarlaga nr. 77/2000 er farið yfir skipulag Persónuverndar og 

stjórnsýslu. Í 1. mgr. 36. gr. laganna kemur fram að Persónuvernd sé sjálfstæð stofnun sem 

heyri undir innanríkisráðherra. Þegar talað er um sjálfstæða stofnun er átt við að ákvarðanir 

Persónuverndar eru endanlegar og ekki er hægt að skjóta þeim til stjórnvalda til frekari 

úrlausna (77/2000).        

Meðal helstu verkefna Persónuverndar er að taka við tilkynningum ef grunur leikur á 

að ekki sé verið að vinna persónuupplýsingar í samræmi við gildandi lög. Persónuvernd getur 
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einnig að eigin frumkvæði hafið athugun á málum þar sem grunur vaknar um brot. Stofnunin 

aðstoðar fyrirtæki sem vinna við persónuupplýsingar þannig að fyllsta öryggis sé gætt með 

því að leiðbeina með vinnslu og skipulag persónuupplýsinga. Persónuvernd sér einnig um að 

veita leyfi til þeirra sem vinna við úrvinnslu persónuupplýsinga hér á landi („Um 

Persónuvernd“, e.d.).  

Í 3. mgr. 37. gr. laganna er í sjö töluliðum kveðið á um fleiri verkefni Persónuverndar. 

Í 38. gr. laganna er heimild til handa Persónuvernd til að krefjast gagna frá 

ábyrgðaraðila og vinnsluaðila til að ganga úr skugga um það að unnið sé með 

persónuupplýsingar í samræmi við ákvæði laganna. Einnig getur stofnunin boðað ábyrgða- 

og vinnsluaðila á fund til sín til að fara yfir úrvinnslu þeirra á persónuupplýsingum og fá 

skýringar á þeirri vinnu.  

Persónuvernd getur samkvæmt 39. gr. laganna stöðvað vinnslu á persónuupplýsingum 

og eytt persónuupplýsingum ef í ljós kemur að skráning fer í bága við gildandi lög. Þá er í 40. 

gr. laganna heimild til að beita dagsektum ef ekki er farið að fyrirmælum Persónuverndar 

(77/2000).  

Í viðtali sem tekið var við starfsmann Persónuverndar kom fram að vinna 

stofnunarinnar hafi aukist gríðarlega með kynningu nýrra laga frá Evrópusambandinu. 

Síðustu ár hafa komið um 1.900 mál að meðaltali á borð til þeirra og taldi viðmælandi að þau 

mál myndu aukast verulega þegar nýju lögin taka gildi hér á landi. 

 Til að standast þær kröfur sem gerðar eru til Persónuverndar við gildistöku nýrra laga 

var ákveðið í fjárlögum 2018 að auka fjárheimildir til stofnunarinnar um 80% og er áætlað að 

upphæðin verði um 209 milljónir króna. Persónuvernd mun einnig bæta við fimm 

stöðugildum til að takast á við þá aukningu sem verður á starfesemi hennar vegna gildistöku 

nýrrar löggjafar („Tafir á afgreiðslu mála hjá Persónuvernd“, e.d.). 
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3 Viðskipti með persónuupplýsingar 

Persónuupplýsingar eru ný auðlind efnahagslegra verðmæta. Persónuupplýsingar hafa verið 

kallaðar nýja olían (e. new oil) og ef upplýsingar eru olía þá er verið að finna nýjar olíulindir 

á hverjum degi (Kugler, 2018). Facebook og Google eru dæmi um fyrirtæki sem byggja sitt 

viðskiptamódel á því að safna persónuupplýsingum um fólk. Vinnsla upplýsinganna getur 

leitt til þess að til verður gríðarlega ítarlegt gagnasafn um fólk, sem nýta má til að selja 

aðgang að ákveðnum samfélagshópum.  

 Facbook og Google eru orðnir risar á auglýsingamarkaði. Árið 2016 voru 

samanlagðar auglýsingatekjur fyrirtækjana 20% af öllum auglýsingatekjum í heiminum 

(Kollewe, 2017). Á síðustu 10 árum hafa auglýsingatekjur Google farið frá 16,4 milljörðum 

dollara í 95,4 milljaraða dollara. Þær eru í dag 70,8% af heildartekjum fyrirtækisins 

(„Google“, 2018). Auglýsingatekjur Facebook hafa farið frá 770 milljónum dollara árið 2009 

í 40,7milljarða dollara árið 2017 og eru orðnar 98% af heildartekjum miðilsins. 

 Þegar ferlið er skoðað sem auglýsendur fara í gegnum þegar keyptar eru auglýsingar á 

Facebook kemur fljótlega í ljós hvernig þeir nýta persónuupplýsingar fólks. Facebook hefur 

skipt fólki niður í mjög ítarlega flokka, sem er mjög gagnlegt fyrir þá sem kaupa auglýsingar 

af Facebook. Til dæmis má nefna: („Ads Manager - Creation“, e.d.).  

• Nánir vinir karlmanna sem eiga afmæli eftir 0-7 daga (89.692.614 manns) 

• Foreldrar með börn á aldrinum 3-5 ára (12.499.786 manns) 

• Fólk sem á snjallsíma sem er 19-24 mánaða gamall (156.802.857 manns) 

• Fólk sem hefur áhuga á golfi (111.862.300 manns) 

• Fólk sem kom heim úr ferðalagi fyrir viku síðan (17.730.178 manns) 

Þetta er aðeins brot af þeim flokkum sem í boði eru, en þeir gefa ágætis vísbendingu hvers 

vegna auglýsingatekjur Facebook fara vaxandi ár frá ári. Þrátt fyrir að þetta séu ekki beint 

viðskipti með persónuupplýsingar, þá eru persónuupplýsingar beinagrindin í þessu 

viðskiptamódeli og skapa gríðarleg verðmæti fyrir bæði Facebook og auglýsendur.  

 Eins og kom fram í umfjöllun um Google er upplýsingasöfnun þess mjög ítarleg. 

Auglýsendur geta valið þann hóp fólks sem þeir vilja ná til. Það getur verið eftir áhugamáli, 

staðsetningu eða lýðfræðilegum þáttum, svo dæmi séu tekin.  Google er í samstarfi við meira 

en 2 milljón heimasíður og smáforrit sem birta auglýsingar frá Google og frá greitt fyrir 

(„Google Privacy | Why data protection matters“, 2018). Auglýsendur greiða Google fyrir 

hverja heimsókn sem þeir fá í gegnum auglýsinguna (e.Pay Per Click), sökum þess myndast 

hvati fyrir Google að að birta einstaklingum auglýsingar sem þeir hafa áhuga á. Til þess að 
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hámarka hagnað sinn heldur Google jafnframt uppboð á auglýsingaplássum. Besta 

auglýsingaplássið fer til hæstbjóðanda, en hann greiðir verðið sem næst hæsti bjóðandi bauð 

og svo koll af kolli. Til að fara í vel heppnaða auglýsingaherferð með Google er æskilegt fyrir 

auglýsendur að vera meðvitaðir um sölutölur sínar. Tökum dæmi. Ef þú ert að selja úr og 

velur að nota Google ads, þá er æskilegt fyrir þig að vita fyrst hversu mörg úr þú selur miðað 

við hversu margir heimsækja netverslun þína. Ef þú selur eitt úr fyrir 10.000 kr., græðir 5.000 

kr. fyrir hverja sölu og selur að meðaltali eitt úr fyrir hverjar 10 heimsóknir á síðuna, þá er 

hæsta mögulega boð í auglýsingu fyrir þig 5.000/10 = 500 kr. fyrir hverja heimsókn („About 

the ad auction - AdSense Help“, e.d.). 

Stærsta tekjulind DB fyrirtækja er markaðssetning á vöru og þjónustu. Viðskiptavinir 

DB fyrirtækja geta valið ýmis konar leiðir við markaðssetningu. Miðuð markaðssetning er 

ferli þar sem greindir eru líklegir kaupendur á vöru og/eða þjónustu. Það er gert með því að 

greina persónuleikaeinkenni og þarfir líklegra viðskiptavina og beina auglýsingaherferð að 

þessum ákveðna hópi (Ling og Li, 1998). Í þessari greiningu eru áætlað hvaða hópur er 

líklegastur til að bregðast við ákveðnum tilboðum og hvaða hópar eru áhrifavaldar á 

samfélagsmiðlum. Við mat á heppilegum áhrifavöldum er t.d. tekið mið af fjölda fylgjenda 

eða hversu virkur tilgreindur áhrifavaldur er á samfélagsmiðlum. Síðan er haft samband við 

markhópinn í gegnum tölvupóst, síma, fjölpóst eða samfélagsmiðla. 

Einnig bjóða sum DB fyrirtæki þjónustu tengda áhættugreiningu útlána. Þá er metið 

hversu líklegt sé að einstaklingur lendi í vanskilum. Tekjur níu stærstu DB fyrirtækjanna í 

Bandaríkjunum árið 2012 voru 426 milljónir dollara. Þar af voru 196 milljónir dollara vegna 

markaðssetningar og 177 milljónir dollara vegna áhættugreiningar (Ramirez o.fl., 2014). 

   

3.1.1 Cambridge Analytica og stjórnmál  

Nú þegar fólk deilir skoðunum, minningum og áhugamálum á samfélagsmiðlum, getur verið 

mjög varhugavert ef óviðkomandi aðilar komast í svo greinargóðar upplýsingar. Með öllum 

þeim tækjum og tólum sem Big data hefur leitt af sér, er nú hægt að greina gríðarlegt magn 

upplýsinga og nýta þær í ýmiskonar tilgangi, jafnvel til að hafa áhrif á það sem telja má 

dýrmætast í réttarríki, lýðræðið sjálft. Eftir ákvörðun Breta um útgöngu úr 

Evrópusambandinu og kosningu Donald Trump í embætti forseta Bandaríkjanna, hafa heyrst 

háværar raddir þess efnis að valdamiklir áhrifavaldar hafi komist yfir gríðarlegt magn 

persónuupplýsinga og nýtt þær til að hafa áhrif á lýðræðislegar kosningar. 

Cambridge Analytica, sem hér eftir verður skammstafað CA, er fyrirtæki sem hefur 

verið mikið í umræðunni á síðustu misserum. Er þar rætt um umdeildan þátt fyrirtækisins í 
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kosningum til embættis forseta Bandaríkjanna árið 2016. Þar bar Donald Trump 

eftirminnilega sigur úr býtum þegar hann atti kappi við Hillary Clinton (Singh, 2017). Þá 

hefur fyrirtækið verið sakað um að hafa tekið þátt í Leave.eu, sem var sú hreyfing sem barðist 

hart fyrir útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Framkvæmdarstjóri CA, Alexander Nix, 

hefur hins vegar svarið þátttöku fyrirtækisins af sér og sagt að þær staðhæfingar séu ýktar 

(Baker, Kocieniewski og Smith, 2017). Gagnrýnendur CA kalla starfsemi þeirra vopnaða, 

áróðursgervigreindarvél (e. weaponized AI propaganda machine).  

Aðferðin sem CA notar byggir á rannsókn sem Dr. Michal Kosinski við háskólann í 

Cambridge framkvæmdi (Kosinski o.fl., 2013) og fjallað var um hér áður. Alexander Kogen, 

sem einnig starfaði sem prófessor við háskólann í Cambridge, óskaði eftir því við Kosinski 

árið 2014 að fá aðgang að þeim gögnum sem notast var við í nefndri rannsókn. Þegar í ljós 

kom að Kogen væri í slagtogi við SLC, móðurfélag CA, hafnaði Kosinski hins vegar að veita 

honum aðgang að gögnunum. En þar sem öll aðferðafræði á bakvið rannsóknina var opinber, 

var ekki unnt að stöðva Kogen og hann stofnaði eigið fyrirtæki og hóf hið umdeilda samtarf 

við CA (Hall, 2017). 

 Kogen bjó til smáforrit í formi spurningaleiks á Facebook. Þar gátu Facebook 

notendur svarað spurningum og fengið niðurstöðu um hvaða persóna þeir væru í ýmiss konar 

sjónvarpsþáttum og bíómyndum. Með þátttöku sinni, og án vitundar, gáfu notendur Kogen 

aðgang að öllum persónuupplýsingum sínum og vina sinna á Facebook. Alls voru um 

270.000 notendur sem tóku þátt í þessum „leikjum“ og sá fjöldi veitti Kogen aðgang að 

persónuupplýsingum 50-80 milljón Bandaríkjamanna („Academic at centre of Cambridge 

Analytica scandal says he is a ‘scapegoat’“, 2018; Graham-Harrison og Cadwalladr, 2018).  

 Hvernig CA notfærði þessi gögn lýsti Chris Wylie, fyrrverandi rannsóknarstjóri CA, í 

ítarlegu viðtali við bresku sjónvarpsstöðina Channel 4 (Channel 4 News, 2018). Sagði hann 

þar orðrétt, í þýðingu höfunda: „Á samfélagsmiðlum miðlar fólk miklu magni upplýsinga, 

sem lýsa því hver þú ert sem persóna á einum og sama staðnum. Þegar þú ýtir á „læk“ 

takkann ert þú að gefa mér vísbendinu um hver þú ert. Allar þessar upplýsingar er svo hægt 

að keyra í gegnum sjálflærandi reiknirit, sem kemst að því hver þú ert. Þegar þú ferð til 

vinnu, þekkja vinnufélagar þínir eina hlið af þér, en vinir þínir sjá kannski allt aðra hlið af 

þér. Reikniritið sem er notað sér allar hliðar sem þú hefur uppá að bjóða. Þar af leiðandi 

getum við spáð fyrir um hegðunarmynstur þitt betur en fólk sem þekkir þig vel ... Ef ég er að 

rýna í þig sem persónu og ég er með allar þessar upplýsingar um þig, get ég áætlað hverjir 

þínir andlegu veikleikar eru, hvaða viðhorf þú hefur til ákveðinna málefna og ég get misnotað  

það“.  
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 Alexander Nix, forstjóri CA, lýsti því í fyrirlestri í New York árið 2016 (Concordia, 

2016) hvernig vekja má tilfinningar hjá fólki með ólík persónueinkenni. Þar tók hann dæmi 

um það hvernig sömu skilaboðum er komið áleiðis til tveggja mismunandi hópa. Annar 

hópurinn skorar hátt í 

taugaveiklun og samviskusemi 

í OCEAN prófinu, en hinn 

hópurinn skorar lágt í víðsýni 

en hátt í samvinnuþýði (Mynd 

1). Eins og sést á myndinni eru 

þetta skilaboð til kjósenda í 

Bandaríkjunum um mikilvægi 

réttinda þeirra varðandi 

byssueign. Skilaboðin til vinstri 

eru hönnuð til að vekja ótta hjá taugaveikluðum einstaklingum, en skilaboðum til hægri er 

ætlað að minna á gamlar hefðir og þjóðarstolt.  

Forsetakosningar í Bandaríkjunum eru óbeinar kosningar. Alls eru 538 kjörmönnum 

skipt nokkuð jafnt á milli 50 fylkja. Öll fylkin, nema Maine (4 kjörmenn) og Nebraska (5 

kjörmenn), eru með svokallað „winner-take-all“ fyrirkomulag. Það þýðið að sá frambjóðandi 

sem fær meirihluta atkvæða, jafnvel þótt munurinn sé 1%, fær alla þá kjörmenn sem fylkið 

fær úthlutað. Í kosningunum árið 2016 þá hlaut Hillary Clinton 2,9 milljón fleiri atkvæði en 

Donald Trump, en leikurinn snýst ekki um að safna atkvæðum, heldur kjörmönnum. Vel 

skipulögð kosningabarátta Trump skilaði honum 304 kjörmönnum á móti 227 kjörmönnum 

Clinton – afgerandi sigur þrátt fyrir „tap“ þegar litið er til fjölda atkvæða.  

CA þróaði hermunarlíkan sem var kallað „Battleground Optemizer Path to Victory“. 

Um var að ræða reiknirit sem skilaði fylkjum sem Trump þurfti að vinna til að komast í 

forsetaembættið. Einnig sáu gagnasérfræðingar að ákveðinn hópur fólks var vanmetinn í 

skoðanakönnunum, alls um 13,5 milljón manns í ríkjum sem mjótt var á munum og 

mikilvægt að vinna. Kosningaherferðin var svo sett á fulla ferð og CA var með 40-50 þúsund 

auglýsingar í birtingu á hverjum degi. Árangur þessara auglýsinga var mældur, hvað var að 

hafa áhrif og hvað ekki. Ef einstaklingur sem var líklegur til að kjósa Hillary Clinton hafði til 

dæmis smellt á falska frétt (e. fake news) um aðkomu hennar að vændisstarfsemi, skráði 

reikniritð það niður og fór að birta fleiri slíkar fréttir fyrir hlutaðeigandi einstakling í 

kjölfarið. Auglýsingar CA voru til að (a) sannfæra óákveðna kjósendur til að kjósa Trump, 

(b) sannfæra fólk sem líklegt var til að kjósa Clinton en auðvelt gat verið að fá það til að 

Mynd 1. Skjáskot úr fyrirlestri Alexander Nix 
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skipta um skoðun og kjósa Trump, og (c) koma í veg fyrir að kjósendur sem líklegir voru til 

að kjósa Hillary myndu mæta á kjörstað („Data and decision-making“, 2017; „How the 

Electoral College Rigged the Election for Donald Trump“, e.d.; „Trump’s Data Team Saw a 

Different America—and They Were Right“, 2016). Hversu vel þessar aðgerðir heppnuðust er 

erfitt að meta. Hjá því verður þó ekki litið að CA hefur átt þátt í tveimur umdeildum 

kosningum, þar sem úrslitin komu mörgum á óvart; annars vegar sigur Donald Trump og hins 

vegar útganga Bretlands úr Evrópusambandinu. 

 

3.1.2 Creditinfo  

Creditinfo var stofnað árið 1997. Um er að ræða upplýsinga- og þjónustufyrirtæki, sem 

sérhæfir sig í fjárhags- og viðskiptaupplýsingum ásamt ráðgjöf við áhættumat og 

áhættustýringu fyrirtækja. Framkvæmdarstjóri hér á landi er Brynja Baldursdóttir og Hákon 

Stefánsson er stjórnarformaður. Forstjóri Creditinfo Group er Stefano Stoppani („Creditinfo - 

Um Creditinfo“, e.d.). 

 Árið 2003 opnaði Creditinfo starfstöðvar erlendis, en í dag er fyrirtækið staðsett í 20 

löndum, í fjórum heimsálfum, og við það starfa um 300 starfsmenn. Creditinfo hefur leitað til 

þeirra landa þar sem minna aðgengi er að lánsfé með það að markmiði að auka lífskjör og 

hagvöxt („Creditinfo - Erlend starfsemi“, e.d.). 

 Meginstarfsemi Creditinfo felst í söfnun og vinnslu persónuuupplýsinga. Creditinfo 

notar þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið hefur aðgang að og býr til úr þeim vörur sem 

það selur. Lánshæfismat er ein af stærstu vörum Creditinfo. Á grundvelli þeirra upplýsinga 

sem Creditinfo býr yfir, er mat lagt á hversu líklegt er að einstaklingur lendi í vanskilum á 

næstu 30 dögum. Lánhæfismatið er m.a. selt til lánastofnana sem þær nýta til að ákveða hvort 

einstaklingi verði veitt lán eða ekki. Lánshæfismat einstaklings er einnig aðgengilegt 

almenningi, þ.e. einstaklingur getur flett upp sínu lánshæfismati einu sinni á ári og séð 

hvernig hann stendur („Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun fjárhags- og 

viðskiptaupplýsinga auk þess að bjóða upp á fjölbreytta fjölmiðlaþjónustu.“, e.d.). 

 Í aðdraganda gildistöku nýrra laga um persónuvernd hefur Creditinfo þurft að fara í 

gegnum mikið og strangt ferli. Innleiðingarferli hefur verið sett af stað varðandi það hvernig 

skuli meðhöndla persónuupplýsingar, aðallega hvað varðar aðgengi og hýsingu þessara 

gagna. Creditinfo hefur innleitt ISO 27001, sem er vottunarkefi fyrir bætt upplýsingaöryggi 

og fór fyrirtækið í slíka innleiðingu til að vera sem best undirbúið fyrir innleiðingu nýrrar 

persónuverndarlöggjafar („Creditinfo - Frétt“, e.d.).   
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3.2 Verðmæti persónuupplýsinga 

Virðisaukning með notkun persónuuupplýsinga er raunveruleiki á stafrænum markaði. 

Evrópusambandið hefur bent á að markaður fyrir persónuupplýsingar er í miklum vexti og 

fyrirtækjum sem byggja viðskiptaamódel sitt á að skapa virði úr þessum upplýsingum fer 

fjölgandi. Mörg þeirra eru raunar þegar orðin mjög stór. Þessi fyrirtæki bjóða upp á 

ýmiskonar þjónustu í skiptum fyrir persónuupplýsingar notandans. Þetta gerir upplýsingar að 

samþykktum gjaldmiðli, sem erfitt getur verið að verðleggja.  

Að setja verðmiða á persónuupplýsingar einstaklinga er flókið ferli og þarf að taka mið 

af mörgum breytum við slíkt mat. Upplýsingar um fólk eru breytilegar og halda ekki 

áreiðanleika til langs tíma. Fólk á það til að missa áhuga á áhugamáli, það eignast börn, 

giftist, eldist og þroskast. Fjárhagsstaða einstkalinga hefur líka áhrif á virði upplýsinga um 

hann. Nýjar upplýsingar eru því meira virði en þær sem eldri eru. Persónuupplýsingar eru 

ekki einnota söluvara, þær er hægt að selja aftur og aftur, svo fremi sem eftirspurn er til 

staðar (Malgieri og Custers, 2017).  

Bílasali setur verðmiða á bíl og selur hann. Við dagslok fer hann líklega sáttur yfir 

bókhaldið. Bíllinn er ekki lengur hans eign og möguleikar hans á að afla frekari tekna af 

viðkomandi bíl eru ekki til staðar. Fyrirtæki sem selur persónuupplýsingar afritar hins vegar 

þær upplýsingar sem viðskiptavinur þeirra hefur áhuga á að kaupa, afhendir þær síðan, en 

geymir þær jafnframt og getur selt þær aftur og aftur. Sem dæmi má nefna, að fyrirtæki getur 

selt lista af einstaklingum sem líklegir eru til að leita sér að nýjum bíl. Listinn innheldur 1000 

einstaklinga og er greitt fyrir hann 40.000 kr. Virði persónuupplýsinga hvers og eins á 

listanum er þá einungis 40 kr. Þessi listi getur verið seldur mörgum sinnum, auk þess sem 

hver einstaklingur getur einnig verið á t.d. lista yfir fólk sem er að leita sér að nýju húsnæði. 

Flækist þá útreikningurinn frekar.  

Vandamálið við að meta persónuupplýsingar til verðs felst að hluta til í því að  

upplýsingar sem þessar eru flokkaðar sem óefnislegar eignir. Samkvæmt lögum um 

skráningar og mat á slíkum eignum ber fyrirtækjum ekki skylda til að skrá slíkar eignir í 

efnahagsreikning þrátt fyrir að fyrirtækið skapi öll sín verðmæti út frá slíkum eignum. 

Persónuupplýsingar um einn einstakling eru svo gott sem verðlausar, en þegar safnað er 

saman ítarlegum upplýsingum um fjölda einstaklinga skapast tækifæri til að búa til verðmæti. 

Upplýsinga- og þjónustufyrirtæki búa mörg hver yfir mjög umfangsmiklum og ítarlegum 

persónuupplýsingagagnagrunnum. Úr þessum gagnagrunnum vinna reiknirit svo þær 

upplýsingar sem upplýsinga- og þjónustufyrirtækið selur viðskiptavinum sínum.  
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Experian er upplýsinga- og þjónustufyrirtæki líkt og Creditinfo á Íslandi. Experian er 

eina fyrirtækið sem hefur skráð gagnagrunn í efnahagsreikning sem óefnislega eign og mat 

virði hans árið 2016 á 467 milljónir dollara („exp-ar2017“, e.d.).  Samkvæmt ársreikningi 

Creditinfo Group, móðurfélags Creditinfo, frá árinu 2016 voru sölutekjur fyritækisins 3,7 

milljarðar kr. Kostnaðarverð seldra vara var 657 milljónir kr., sem er samkvæmt viðtali við 

Creditinfo kostnaður við að sækja upplýsingar úr opinberum gögnum eins og t.d 

vanskilaskrá. Allar vörur þeirra og þjónusta eru byggðar á upplýsingum úr gagnagrunni. 

Gróflega má þá áætla að virði gagnagrunns þeirra sé í kringum 3 milljarða króna á ári(tekjur 

– kostnaðarverð seldra vara). Í júní 2016 keypti Campuscan, stærsta sjálfstætt starfandi 

lánshæfismatsfyrirtæki Afríku, 10% hlut í Creditinfo Group. Kaupvirði hlutarins var um einn 

milljarður króna, jafngildir það markaðsvirði félagsins upp á rúmlega 10 milljarða króna. Í 

Viðskiptablaðinu var fjallað um viðskiptin og rætt við Hákon Stefánsson, aðstoðarforstjóra 

Creditinfo Group, þar kemur fram að íslenskir fjárfestar hafi ekki samþykkt að meta félagið 

svo hátt, en 10 milljarðar er þreföld velta frá árinu áður. Hákon taldi vanþekkingu íslenskra 

fjárfesta á starfsemi Creditinfo Grop hafi komið í veg fyrir að þeir hafi verið reiðubúnir að 

jafna tilboð frá erlendum fjárfestum (Jón Þórisson, 2016). Eigið fé Creditinfo Group 

samkvæmt ársreikningi 2015 var 1.8 milljarðar króna. Samkvæmt þessum upplýsingum var 

I/V-hlutfall(e. price to book ratio) Creditinfo Group í kringum 5.5. I/V-hlutfall er, samkvæmt 

formúlu blaði viðurkenndra bókara („Kennitölur til greiningar á ársreikningum“, 2013), 

Markaðsvirði / Eigið fé = I/V-hlutfall og er skilgreiningin svohljóðandi:  

„I/V hlutfall er kennitala sem ber saman markaðsvirði hlutabréfa félagsins 

og bókfært virði eigin fjár samkvæmt efnahagsreikningi. Ef hlutfallið er hátt eru 

fjárfestar til í að greiða hátt verð fyrir bréfin. Þeir telja þá eignir félagsins 

vanmetnar, þ.e. einhver huglæg verðmæti sem ekki eru færð til bókar eða 

verðmætar eignir sem hafa verið afskrifaðar að mestu. Ef hlutfallið er < 1 telja 

fjárfestar félagið ofmetið í bókhaldi.“ 

Ómögulegt er að staðfesta hvað olli því að erlendir fjárfestar hafi verið tilbúnir að 

greiða svo hátt verð fyrir hlutinn, en aðal tekjulind Creditinfo Group, gagnagrunnurinn, 

er ekki skráður í efnahagsreikning. 

Facebook aflaði 40,7 milljarða dollara í auglýsingatekjur árið 2017. Í lok árs 2017 var 

fjöldi notenda miðilsins 2,2 milljarður. Þetta þýðir að Facebook aflaði árið 2017 að meðaltali 

19 dollara í tekjur á hvern notanda (Malgieri og Custers, 2017).  
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Mynd 2. Þróun meðaltekna Facebook á hvern notanda 2008-2017 

(„Facebook“, 2018; „Number of Facebook users worldwide 2008-2018“, 2018) 

 

Árið 2013 fór þessi tala í fyrsta skipti yfir 5 dollara og hefur síðan vaxið hratt. Árið 2017 var 

þessi tala, sem fyrr segir, orðin 19 dollarar á hvern notanda. Það eru nokkrir þættir sem hafa 

áhrif á þessa hækkun. Ef skoðaðar eru tölur frá Bandaríkjunum sést að árið 2012 voru heildar 

auglýsingatekjur á internetinu 36,5 milljarðar dollara („IAB Internet Advertising Revenue 

Report FY 2013“, e.d.), en árið 2017 voru heildar auglýsingatekjur komnar yfir 80 milljarða 

dollara („IAB Internet Ad Revenue Report Half-Year 2017“, e.d.). Það gefur rúmlega 100% 

aukningu í auglýsingum á netinu. Eins og áður var vikið að hafa tekjur á hvern notanda vaxið 

úr 5 dollurum í 19 dollara, en það er 380% aukning tekna á hvern notanda. Á þessum tíma 

hefur Facebook lagt mikla vinnu í að greina upplýsingar notenda í þeim tilgangi gera 

auglýsingar hnitmiðari. 
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4 Niðurstöður og umræða 

Niðurstöðum rannsóknarinnar verður skipt tvo kafla. Í fyrsta kafla draga höfundar ályktanir 

af umfjöllun þeirri sem hér hefur verið vikið að og koma með hugmyndir um hvernig nýta 

megi persónuupplýsingar í þágu almannahagsmuna.  Í öðrum kafla eru dregin saman svör við 

rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi.  

 

4.1 Umræða 

Upplýsingum sem safnað er saman um fólk og eru opinberar, eða einstaklingur hefur 

opinberað á netinu og gefið samþykki fyrir að láta af hendi eru samkvæmt lögum, 

upplýsingar sem eru eign hlutaðeigandi einstaklings. Með nýrri persónuverndarlöggjöf er 

verið að tryggja betur rétt einstaklinga og fyrirtækja til að ákveða hver hefur rétt á því að nýta 

þessar upplýsingar.  

 Með nýrri tækni hefur fólk tileinkað sér nýjan lífsstíl. Öll okkar bestu augnablik 

reynum við að fanga á filmu og deila henni með vinum sem og öðrum. Þessum upplýsingum 

finnst fólki almennt eðlilegt að deila, en það að skrá niður auðkenni einstaklings getur varðað 

við lög. Drifkrafti og skilvirkni internetsins má að mörgu leyti þakka upplýsingasöfnun. 

Þessar upplýsingar eru nýttar til þess að auðvelda fyrirtækjum, stórum sem smáum, að 

komast í samband við líklega viðskiptavini. Þá hefur nýting þeirra á margan hátt auðveldað 

notendum lífið, s.s. með því að auðvelda einstaklingum að finna þær upplýsingar sem 

tengjast áhugamáli eða hegðun þeirra á internetinu. Fyrirtæki sem ekki hafa kost á því að 

eyða miklu fjármagni í að auglýsa í sjónvarpi, útvarpi eða á öðrum hefðbundari miðlum nýta 

sér samfélgsmiðla og netmarkaðssetningu til að ná til líklegs markhóps á skilvirkari og 

hnitmiðaðri hátt.   

 Sú umræða sem skapaðist í kjölfar þess að Edward Snowden kom upp um 

umfangsmikla upplýsingasöfnun NSA(e.National Security Agency) um almenning í 

Bandaríkjunum og upp komst um Facebook leka,  er hætt  við því að einstaklingar verði 

fælnir og synji því að veita upplýsingar. Til að koma í veg fyrir það að ný lög hefti 

upplýsingaflæði milli fyrirtækja og viðskiptavina, þarf að fræða almenning um það hvaða 

upplýsingar eðlilegt sé að fyrirtæki óski eftir frá þeim og hvenær viðvörunarbjöllur eigi að 

fara í gang. Með því valdi sem neytendur fá á ný yfir persónuupplýsingum sínum kemur líka 

ábyrgð og án fræðslu er hætt við að notendur séu ekki færir um að bera ábyrgð á eigin 

hagsmunum.  
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 Höfundar telja að beina ætti athyglinni í átt að vinnslu á upplýsingum. Vistun 

persónuupplýsinga einstaklinga er almennt saklaus iðja. Það að nafn einstaklings, kennitala, 

eða önnur einkenni séu geymd í gagnagrunni einhverstaðar skapar almennt enga hættu. Þegar 

gagnasöfn eru þess eðlis að úr þeim er hægt að vinna upplýsingar sem einstaklingur hefur 

ekki opinberað sjálfur, eins og til dæmis persónuleikaeinkenni, fjárhagsstöðu og hvata, geta 

afleiðingarnar orðið mjög alvarlegar ef óheiðarlegir aðilar komist yfir slík gögn. 

Öryggiskröfur og eftirlit með slíkum gagnagrunnum þurfa að vera í algerum forgangi og ætti 

heimild aðila sem sjá um það eftirlit að vera rík. Hvort sem það væri til þess að komast að 

hverskonar upplýsingar voru unnar úr gögnunum eða hverjir hafi aðgang að þeim. Þegar 

öryggisbrestur verður í slíkum gagnagrunnum og gögnin komast í hendur aðila sem 

annaðhvort hafa stolið þeim eða hafa engar lagalegar forsendur fyrir því að eiga slík gögn, 

gerir eðli gagna rannsakendum slíkra mála það nánast ómögulegt að komast að því hver stal 

gögnunum. Ef rannsakendum tekst að hafa uppi á aðila sem komst yfir gögnin á ólöglegan 

hátt er ómögulegt að sanna hvort hann hafi afritað þau eða ekki.  

Þrátt fyrir að umræðan um misnotkun á upplýsingum sé hávær núna, eru tækifærin í 

tækninni óendanleg og raunhæf. Skoða mætti hvernig hægt væri að nýta tæknina enn frekar 

til markvissa upplýsinga. Sem dæmi má nefna að þegar fjárhagsupplýsingum fólks er dælt 

inn í stór og ítarleg gagnasöfn, geta sjálflærandi reiknirit fundið ótrúlegustu sambönd á milli 

breyta og þannig spáð fyrir á mjög nákvæman hátt hversu miklar líkur er á því að 

einstaklingur lendi í vanskilum á næstu 30 dögum. Þetta er það sem við köllum lánshæfismat, 

og er lánastofnunum skylt að framkvæma slíkt mat á einstaklingum áður en lánveiting er 

samþykkt. Hér á Íslandi hefur þetta lánshæfismat þó engin áhrif á vaxtakjör einstaklinga á 

húsnæðis- og bílalánum, eins og þekkist annars staðar í heiminum. 

 Lánshæfismatið segir til um hversu miklar líkur eru á því að einstaklingur lendi í 

vanskilum og um leið hversu mikla áhættu lánastofnun er að taka með því að lána honum 

fjármagn. Íslenska ríkið gæti hjálpað þegnum sínum með því að búa til kerfi sem heldur utan 

um lánshæfi fólks. Slíkt kerfi væri alveg gegnsætt og allt uppá borði, þ.e. hvað hefur slæm 

áhrif á lánshæfismatið og hvað hefur góð áhrif. Veita mætti leiðbeiningar um hvernig hægt 

væri að bæta lánshæfismatið og fá betri vaxtakjör á lánum. Hér á landi eru vextir húsnæðis- 

og bílalána ekki persónubundnir. Það gerir það að verkum að lánastofnanir geta veitt lán til 

fólks með lélegri einkunn í lánshæfismati, en það er hins vegar á kostnað fólks með traust 

lánshæfismat. Lánastofnanir dreifa þannig áhættunni sem felst í útlánastarfsemi jafnt yfir alla. 

Einstaklingur sem ávallt hefur staðið skil á öllum sínum reikningum, aldrei lent í vanskilum, 
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er ekki verðlaunaður fyrir ábyrg fjármál hjá lánastofnunum heldur er hann látinn borga fyrir 

áhættu sem lánastofnunin tók þegar hún lánaði ótraustari viðskiptavinum. 

 Í aðdraganda komandi sveitarstjórnakosninga hafa samgöngumál verið á málefnaskrá 

stjórnmálaflokka, þá helst í Reykjavík. Hægt væri að skipuleggja umferðaþungann mun betur 

með aðstoð persónuupplýsinga og nýjustu tækni. Reykjavíkurborg getur hannað umferða-

app, þar sem notendur þess gefa aðgang að staðsetningu sinni til að besta flæði umferðar um 

götur borgarinnar. Segjum sem svo að tekist hafi að innleiða slíkt kerfi. Einstaklingur sem er 

að hugsa sér að leggja af stað heim úr vinnu getur þá skoðað appið, séð hversu þung umferðin 

er, fengið ráðgjöf um hvaða leið best sé að fara, hvenær best sé að leggja af stað og hversu 

langan tíma aksturinn muni taka. Með tíð og tíma safnar slíkt forrit upplýsingum, lærir hvað 

virkar og hvað virkar ekki. Jafnvel gæti notandinn tilkynnt appinu hvenær hann óskaði þess 

að vera kominn á áfangastað og forritið myndi láta vita með ákveðnum fyrirvara um að nú 

væri kominn tími til að leggja af stað. Í stað þess að byggja breiðari götur, fleiri mislæg 

gatnamót, borgarlínu eða hvað sem mönnum dettur í hug, væri heillavænlegra að byrja á að 

reyna að nýta gatnakerfið í Reykjavík betur.  

 

4.2 Niðurstöður 

Í upphafi rannsóknar lögðum við af stað með fjórar spurningar í huga, markmiðið með 

rannsókninni var að leita svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hvers virði eru persónuupplýsingar? 

• Hvernig eru persónuupplýsingar nýttar? 

• Hvernig er viðskiptum með persónuupplýsingar háttað? 

• Hvaða áhrif mun ný persónuverndarlöggjöf hafa á einstaklinga, fyrirtæki og 

eftirlitsaðila? 

Í ljós kom að mat á virði persónuupplýsinga er flókið og margar breytur hafa þar áhrif. 

Peningalegt virði persónuupplýsinga fer eftir því hversu ítarlegar og nýlegar þær eru, einnig 

hefur fjárhagsstaða einstaklings áhrif á hversu mikils virði upplýsingar um hann eru. Segja 

má að virði persónuupplýsinga í upplýsingasamfélagi sé í raun ómetanlegt. Það mætti hugsa 

sér ef vafra mætti um internetið og einstaklingar væru þar algerlega óaðgreinanlegir. Allir í 

heiminum væru þá að sjá sömu auglýsingarnar hjá Google-ads eða Facebook og enginn leið 

væri fyrir fyrirtæki að nýta sér internetið til að nálgast mögulega viðskiptavini.  

 Persónuupplýsingar eru nýttar til þess að auðvelda fyrirtækjum að komast í samband 

við fólk – fólk sem hefur þau einkenni að telja megi líklega viðskiptavini. Fyrirtæki geta 
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keypt slíkar upplýsingar af DB fyrirtækjum og fengið aðstoð þeirra við að komast í samband 

við líklega viðskiptavini. Einnig halda fyrirtæki skrá utan um kauphegðun viðskiptavina 

sinna. Það er gert til að persónusníða þjónustu og halda viðskiptavinum ánægðum.  

 Facebook og Google búa yfir lang stærstu gagnagrunnum af persónuupplýsingum um 

fólk. Persónuupplýsingar þessara fyrirtækja eru oft mjög ítarlegar upplýsingar. Fyrirtækin eru 

búin að leggja mikinn metnað í að þróa hugbúnað sem safnar og greinir upplýsingar um 

notendur sína, bæði í netheimum og í hinum raunverulega heimi. Árangur Facebook í þróun 

greiningatækni persónuupplýsinga má sjá þegar skoðaðar eru meðal tekjur á hvern notanda, 

en frá árinu 2012 til dagsins í dag hafa þær vaxið úr tæpum 5 dollurum á ári í rúma 19 dollara 

á ári. Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga er ungur iðnaður og tæknin langt frá því orðin 

full nýtt. Þrátt fyrir það sá Evrópusambandið engan annan kost í stöðunni en að innleiða nýja 

löggjöf varðandi persónuupplýsingar. 

 Þegar skoðað var umfang nýrrar lagasetningar Evrópusambandsins, og þær breytingar 

sem hafa orðið, er ljóst að Evrópusambandið hefur lagt mesta áherslu á að tryggja öryggi og 

bæta rétt einstaklinga þegar kemur að öflun og úrvinnslu persónuupplýsinga. Niðurstöður 

sýna að þessar breytingar munu hafa stór áhrif á rétt einstaklings til að hafa meira eftirlit með 

eigin upplýsingum í gegnum bætt upplýsingaflæði frá fyrirtækjum og einnig greiðari aðgang 

til að nálgast eigin upplýsingar og eyða þeim að eigin frumkvæði. 

 Niðurstöður sýndu einnig að nýja persónuverndarlöggjöfinn mun hafa mjög 

íþyngjandi áhrif gagnvart fyrirtækjum og þá sérstaklega þeim sem stærri eru. Kröfur er gerðar 

um uppfærslu á hugbúnaði ásamt því að ráða inn persónuverndarfulltrúa og útbúa sérstaka 

persónuverndarstefnu. Til að fyrirtæki séu sem best undirbúin til að takast á við nýja löggjöf 

er þetta brýn nauðsyn og því mjög kostnaðarsamt. 

 Með tilkomu nýrra laga mun hlutverk eftirlitsaðila aukast. Eftirlitsaðilar eiga að fá, 

samkvæmt nýrri löggjöf, það fjármagn sem þarf til að hægt sé að framfylgja lögunum sem 

best. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að eftirlit með söfnun og úrvinnslu 

persónuupplýsinga er svo gríðarega stórt verkefni að ekki er raunhæft að ætlast til að 

eftirlitsaðilar geti framkvæmt svo nákvæmt eftirlit svo að brot muni ekki eiga sér stað án 

þeirrar vitundar. 

 Eins og staðan er í dag er þó erfitt að segja til um nákvæm áhrif sem ný 

persónuverndarlöggjöf mun hafa, það verður tíminn að leiða í ljós. 

  



31 
 

5 Heimildaskrá 
 

About the ad auction - AdSense Help. (e.d.). Sótt 28. febrúar 2018 af 

https://support.google.com/adsense/answer/160525?hl=en 

Academic at centre of Cambridge Analytica scandal says he is a „scapegoat“. (2018, 21. mars). The 

Independent. Sótt 26. mars 2018 af http://www.independent.co.uk/news/uk/home-

news/cambridge-analytica-facebook-data-breach-aleksandr-kogan-mark-zuckerberg-trump-

alexander-nix-a8266151.html 

Ads Manager - Creation. (e.d.). Sótt 19. apríl 2018 af 

https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor/creation?act=245664202 

Ando, R., Shima, S. og Takemura, T. (2016). Analysis of Privacy and Security Affecting the Intention 

of Use in Personal Data Collection in an IoT Environment. IEICE TRANSACTIONS on 

Information and Systems, E99-D(8), 1974–1981. 

Baker, S., Kocieniewski, D. og Smith, M. (2017). Cambridge Analytica’s Low-Tech Fisticuffs. 

Bloomberg Businessweek, (4516), 23–25. 

Channel 4 News. (2018). Cambridge Analytica: Whistleblower reveals data grab of 50 million 

Facebook profiles [myndskeið]. Sótt 26. mars 2018 af 

https://www.youtube.com/watch?v=zb6-xz-geH4 

Concordia. (2016). The Power of Big Data and Psychographics [myndskeið]. Sótt 27. mars 2018 af 

https://www.youtube.com/watch?v=n8Dd5aVXLCc 

Crain, M. (2018). The limits of transparency: Data brokers and commodification. New Media & 

Society, 20(1), 88–104. doi:10.1177/1461444816657096 

Creditinfo - Erlend starfsemi. (e.d.). Sótt 19. apríl 2018 af https://www.creditinfo.is/um-

creditinfo/erlend-starfsemi.aspx 

Creditinfo - Frétt. (e.d.). Sótt 25. apríl 2018 af https://www.creditinfo.is/um-

creditinfo/frett.aspx?NewsID=49 

Creditinfo - Um Creditinfo. (e.d.). Sótt 19. apríl 2018 af https://www.creditinfo.is/um-creditinfo/ 



32 
 

Creditinfo er leiðandi fyrirtæki í miðlun fjárhags- og viðskiptaupplýsinga auk þess að bjóða upp á 

fjölbreytta fjölmiðlaþjónustu. (e.d.). Sótt 23. apríl 2018 af https://www.creditinfo.is/ 

Data and decision-making: Lessons from the 2016 election. (2017, 4. apríl). Sótt 6. maí 2018 af 

http://www.aei.org/publication/data-decision-making-lessons-2016-election/ 

Esteve, A. (2017). The business of personal data: Google, Facebook, and privacy issues in the EU and 

the USA. International Data Privacy Law, 7(1), 36–47. doi:10.1093/idpl/ipw026 

EU GDPR: How did we get here? (e.d.). Sótt 24. mars 2018 af http://eugdpr.org/how-did-we-get-

here-.html 

exp-ar2017. (e.d.). Sótt 18. apríl 2018 af https://www.experianplc.com/media/3089/exp-ar2017.pdf 

Facebook annual revenue 2017. (2018). Sótt 17. maí 2018 af 

https://www.statista.com/statistics/268604/annual-revenue-of-facebook/ 

Feijóo, C., Gómez-Barroso, J. L. og Voigt, P. (2014). Exploring the economic value of personal 

information from firms’ financial statements. International Journal of Information 

Management, 34(2), 248–256. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2013.12.005 

Fox, A. K. og Royne, M. B. (2018). Private Information in a Social World: Assessing Consumers’ 

Fear and Understanding of Social Media Privacy. Journal of Marketing Theory and Practice, 

26(1–2), 72–89. doi:10.1080/10696679.2017.1389242 

GDPR Top Ten: #3 Extraterritorial applicability of the GDPR | Privacy | Deloitte. (e.d.). Sótt 8. apríl 

2018 af https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/risk/articles/gdpr-top-ten-3-extraterritorial-

applicability-of-the-gdpr.html 

Gilbert, P. og Cox, L. P. (e.d.). Vision: automated security validation of mobile apps at app markets. Í 

in Proceedings the second international workshop on Mobile cloud computing and services, 

ser. MCS. 

Google. (2010). How Search Ads Work [myndskeið]. Sótt 28. febrúar 2018 af 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=ka4tCkYXHiE 

Google: ad revenue 2001-2017. (2018). Sótt 19. apríl 2018 af 

https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/ 



33 
 

Google Privacy | Why data protection matters. (2018). Google. Sótt 28. febrúar 2018 af 

http://privacy.google.com/intl/en_ALL/your-data.html 

Google Search Statistics. (2013). Sótt 28. febrúar 2018 af http://www.internetlivestats.com/google-

search-statistics/ 

Graham-Harrison, E. og Cadwalladr, C. (2018, 17. mars). Revealed: 50 million Facebook profiles 

harvested for Cambridge Analytica in major data breach. the Guardian. Sótt 26. mars 2018 af 

http://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-

election 

Guerra, D. (e.d.). New App Reputation Report - It’s Not About the Malware. Appthority. Sótt 28. 

febrúar 2018 af https://www.appthority.com/blog/new-app-reputation-report-its-not-about-

the-malware/ 

Hafliði K, L. (2017). Persónuvernd – helstu atriði við aðlögun fyrirtækja að nýjum reglum 

[PowerPoint glærur]. Sótt af http://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Haflidi-K-Larusson-

Fundur-um-personuvernd.pdf 

Hall, J. (2017). Meet the Weaponized Propaganda Ai. PC Magazine, 106. 

History of the world. (2018, 12. mars). Í Wikipedia. Sótt 26. mars 2018 af 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=History_of_the_world&oldid=830019798 

How the Electoral College Rigged the Election for Donald Trump. (e.d.). Sótt 6. maí 2018 af 

https://www.rollingstone.com/politics/features/how-the-electoral-college-rigs-elections-for-

republicans-w450749 

IAB Internet Ad Revenue Report Half-Year 2017. (e.d.). Sótt 9. maí 2018 af 

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2017/12/IAB-Internet-Ad-Revenue-Report-Half-

Year-2017-REPORT.pdf 

IAB Internet Advertising Revenue Report FY 2013. (e.d.). Sótt 9. maí 2018 af 

https://www.iab.com/wp-

content/uploads/2015/05/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2013.pdf 

Innleiðing persónuverndarlaga 2018. (e.d.-a). Sótt 10. apríl 2018 af http://borgarbyggd.is/wp-

content/uploads/2017/09/Innlei%C3%B0ing-pers%C3%B3nuverndarlaga-2018.pdf 



34 
 

Innleiðing persónuverndarlaga 2018. (e.d.-b). Sótt 15. apríl 2018 af http://borgarbyggd.is/wp-

content/uploads/2017/09/Innlei%C3%B0ing-pers%C3%B3nuverndarlaga-2018.pdf 

Internet access and use statistics - households and individuals - Statistics Explained. (e.d.). Sótt 24. 

mars 2018 af http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals 

IoT: number of connected devices worldwide 2012-2025. (2016). Sótt 17. maí 2018 af 

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ 

Jón Þórisson. (2016, 23. júní). Creditinfo yfir 10 milljarða virði í nýjustu viðskiptum. MBL. Sótt 18. 

maí 2018 af https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1600552/ 

Kaplan, A. M. og Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003 

Kennitölur til greiningar á ársreikningum. (2013). Prófnefnd viðurkenndra bókara. Sótt 18. maí 2018 

af 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o4thomJNF6wJ:https://www.stjorna

rradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/vidurkenndir-bokarar/Kennitolur-

Formulublad.docx+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=is 

Kollewe, J. (2017, 1. maí). Google and Facebook bring in one-fifth of global ad revenue. Sótt 19. apríl 

2018 af http://www.theguardian.com/media/2017/may/02/google-and-facebook-bring-in-one-

fifth-of-global-ad-revenue 

Kosinski, M., Stillwell, D. og Graepel, T. (2013). Private traits and attributes are predictable from 

digital records of human behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

110(15), 5802–5805. doi:10.1073/pnas.1218772110 

Kox, H., Straathof, B. og Zwart, G. (2017). Targeted advertising, platform competition, and privacy. 

Journal of Economics & Management Strategy, 26(3), 557–570. doi:10.1111/jems.12200 

Kugler, L. (2018). "The War Over the Value of Personal Data. Communications of the Acm, 61(2), 

17–19. doi:10.1145/3171580 



35 
 

Leidbeiningar um personuverndarfulltrua. (e.d.). Sótt 11. apríl 2018 af 

https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Leidbeiningar-um-

personuverndarfulltrua_16_2.pdf 

Ling, C. X. og Li, C. (1998). Data Mining for Direct Marketing: Problems and Solutions. Í 

Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge Discovery and Data 

Mining. New York, NY: AAAI Press. Sótt 4. apríl 2018 af 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3000292.3000304 

Llorca-Abad, G. og Cano-Oron, L. (2016). How Social Networks and Data Brokers trade with Private 

Data. Redes Com-Revista De Estudios Para El Desarrollo Social De La Comunicacion, (14), 

84–103. 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 77/2000. 

Malgieri, G. og Custers, B. (2017). Pricing privacy – the right to know the value of your personal 

data. Computer Law & Security Review. doi:10.1016/j.clsr.2017.08.006 

Number of Facebook users worldwide 2008-2018. (2018). Sótt 17. maí 2018 af 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-

worldwide/ 

Ný persónuverndarlöggjöf 2018. (e.d.). Sótt 17. apríl 2018 af https://www.personuvernd.is/ny-

personuverndarloggjof-2018/ 

Ný persónuverndarlöggjöf hefur víðtæk áhrif á íslensk fyrirtæki. (e.d.). Sótt 10. apríl 2018 af 

http://www.si.is/frettasafn/ny-personuverndarloggjof-hefur-vidtaek-ahrif-a-islensk-fyrirtaeki 

Ozzie, R. E., III, W. H. G., Flake, G. W., Bergstraesser, T. F., Blinn, A. N., Brumme, C. W., … 

Zaner-Godsey, M. (2011, 19. apríl). Personal data mining. Sótt 21. mars 2018 af 

https://patents.google.com/patent/US7930197B2/en 

Pólitísku samkomulagi náð um nýja Evrópureglugerð um persónuvernd. (e.d.). Sótt 24. mars 2018 af 

https://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/nr/2045 

Privacy Policy – Privacy & Terms – Google. (2017). Sótt 19. apríl 2018 af 

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=is 



36 
 

Ramirez, E., Brill, J., Olhausen, M. K., Wright, J. D. og McSweeny, T. (2014). Data Brokers: A Call 

For Transparency and Accountability. Federal Trade Commission. Sótt 29. mars 2018 af 

https://www.ftc.gov/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-federal-

trade-commission-may-2014 

Raynes-Goldie, K. (2010). Aliases, creeping, and wall cleaning: Understanding privacy in the age of 

Facebook. First Monday, 15(1). doi:10.5210/fm.v15i1.2775 

Rehman, M. H. ur, Liew, C. S., Teh, Y. W., Shuja, J. og Daghighi, B. (2015). Mining Personal Data 

Using Smartphones and Wearable Devices: A Survey. Sensors, 15(2), 4430–4469. 

doi:10.3390/s150204430 

Rubinstein, I. S. (2013). Big Data: The End of Privacy or a New Beginning? International Data 

Privacy Law, 3(2), 14. 

Sharda, R., Delen, D. og Turban, E. (2016). Business intelligence, analytics, and data science a 

managerial perspective. Boston: Pearson. 

Singh, S. (2017). Cambridge Analytica boss on why he’s no Bond villain. Campaign, 6–6. 

Slack, N., Brendon-Jones, A. og Johnston, R. (2016). Operations Management (8th útg.). United 

Kingdom: Pearson. 

Stjórnarráðið | Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn). (e.d.). Sótt 17. apríl 

2018 af https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-samningurinn 

Tafir á afgreiðslu mála hjá Persónuvernd. (e.d.). Sótt 9. maí 2018 af https://www.personuvernd.is/efst-

a-baugi/ymislegt-frettnaemt/tafir-a-afgreidslu-mala-hja-personuvernd 

Timeline of the EU GDPR. (e.d.). Sótt 12. apríl 2018 af http://eugdpr.org/gdpr-timeline.html 

Trump’s Data Team Saw a Different America—and They Were Right. (2016, 10. nóvember). 

Bloomberg.com. Sótt 6. maí 2018 af https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-

10/trump-s-data-team-saw-a-different-america-and-they-were-right 

Um Persónuvernd. (e.d.). Sótt 17. apríl 2018 af https://www.personuvernd.is/um-personuvernd/ 

Undirbúningur vegna nýrrar Evrópureglugerðar um persónuvernd gátlisti. (e.d.). Sótt 24. mars 2018 af 

https://svth.is/wp-content/uploads/2018/02/Undirb%C3%BAningur-vegna-n%C3%BDrrar-

Evr%C3%B3puregluger%C3%B0ar-um-pers%C3%B3nuvernd-g%C3%A1tlisti.pdf 



37 
 

Upplýsingar og leiðbeiningar fyrir fyrirtæki, stofnanir og aðra sem vinna persónuupplýsingar um 

nýjar persónuverndarreglur. (e.d.). Sótt 10. apríl 2018 af https://www.personuvernd.is/ny-

personuverndarloggjof-2018/fyrir-logadila/ 

Vigdis Eva Lindal Fundur um personuvernd. (e.d.). Sótt 17. apríl 2018 af 

http://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Vigdis-Eva-Lindal-Fundur-um-personuvernd.pdf 

Voss, A. (2011). REPORT on a comprehensive approach on personal data protection in the 

European Union - A7-0244/2011. The European Parliament. Sótt 7. maí 2018 af 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-

0244&language=EN 

Xue, Z., Dong, Q., Fan, X., Jin, Q., Jian, H. og Liu, J. (2017). Fuzzy Logic-Based Model That 

Incorporates Personality Traits for Heterogeneous Pedestrians. Symmetry, 9(10), 239. 

doi:10.3390/sym9100239 

Yang, C., Huang, Q., Li, Z., Liu, K. og Hu, F. (2017). Big Data and cloud computing: innovation 

opportunities and challenges. International Journal of Digital Earth, 10(1), 13–53. 

doi:10.1080/17538947.2016.1239771 

 

  



38 
 

6 Viðaukar 
 

Viðauki 1 – Viðtöl 

 

Viðtal A – Andri Geir Alexandersson 

Viðtal tekið þann 20. apríl 2018 við Andra Geir Alexandersson viðskiptastjóra Credit Info 

lánatrust. 

1. Sæll Andri Geir, hvað er starfstitill þinn hjá creditInfo og hvað felst í þínu starfi? 

2. Getur þú lýst starfsemi creditInfo og hver er ykkar týpíski viðskiptavinur og hvaða 

þjónustu þið bjóðið honum? 

3. Er hægt að fá upplýsingar um hvernig reiknirit (e. algorithm) ykkar reiknar 

lánshæfismat, hvaða breytur hann notar, hvert vægi breytna er, hversu áræðanlegur 

hann er og mun hann hann taka breytingum með nýrri löggjöf? 

o Skv vef creditInfo 

▪ Lögvarðir hagsmunir(hvað er það?) 

• Eignir félögum 

• Einstaklingsskýrsla (hvað er í henni? Og hvaða koma þær 

upplýsingar? Hvaða vægi hefur hún?) 

• Endaleg eign í félögum 

• GÁT(gjaldþrot, árangslaus fjárnám og tilkynningar) 

• VOG vanskilaskrá 

• Vöktun breitinga á VOG vanskilaskrá 

• Vöktun breytinga á lánshæfismati 

▪ Upplýst samþykki 

• Greiðslumat 

• Lánshæfismat 

• Skuldastöðuyfirlit 

• Vöktun breytinga á lánshæfismati 

o Í hvað er lánshæfismatið svo nýtt og hverjir nýta það? 

4. Kostnaðarverð seldra vara var 289.175.000 kr árið 2011, hverjir eru helstu 

kostnaðarliðir í „framleiðslu“ á ykkar vörum?(ársreikningur á heimsíðu CreditInfo) 

5. Mikið upplýsingum ykkar um einstaklinga eru opinberar upplýsingar sem þið hafið 

safnað úr ýmsum obinberum upplýsingum, hvaða fleiri upplýsingar er að finna í 

gagngagrunnum ykkar? 
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6. 1. 25 maí 2018 mun nýja persónuverndarlöggjöfinn verða innleidd í lög hér á landi 

eftir margra ára feri og væntanlega mikið innleiðingaferli búið að eiga sér stað hjá 

ykkur. Hvað er það helsta sem Credit Info hefur þurft að breyta hjá sér til að mæta 

kröfum nýrrar löggjafar?  

o T.d Öryggismál, Persónvernd, hugbúnaður, fræðsla, mannauður. 

7. Hafið þið sett upp sérstaka persónuverndarstefnu sem fer yfir þá þætti 

Persónuverndar, vinnslu og skyldur í því sambandi? 

8. Með nýjum lögum mun fólk hafa rétt á því að eyða persónuupplýsingum sínum úr 

gagnagrunni ykkar, hvernig mun þetta hafa áhrif á þjónustuna og áræðanleika hennar? 

(17.gr Réttur til eyðingar) 

9. Þið gerið ýmsar athugasemdir í umsögn ykkar um nýju löggjöfina í bréfi til 

dómsmálaráuneytisins 19. mars síðastliðinn. Flest allar ykkar athugasemdir beinast að 

heimild ykkar til að nýta sögulegar upplýsingar til að meta líkur á vanskilum og þar 

með lánshæfi einstaklinga. Hvað er það nákvæmlega sem þið eruð ósátt með og hvaða 

afleiðingar mun það hafa fyrir ykkur og ykkar þjónustu? 

10. Eruði þið með ákveðna öryggisferla sem fara í gang ef grunur leikur á að 

persónuupplýsingar hafi verið misnotaðar eða þið verðið varir við óútskýrðar 

flettingar í gagnagrunni ykkar? 
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Viðtal B – Persónuvernd  

 

Viðtal tekið þann 4. maí 2018 við lögfræðing á vegum Persónuverndar. 

 

1. Það hefur lengi talist erfitt að setja lög á internetið. Nú er þessi nýja löggjöf töluverð róttæk 

breyting á persónuverndarlöggjöf og söfnun og úrvinnslu með persónuupplýsingar, er ekki 

hætt við því að með þessum skorðum á notkun á persónuupplýsingum sé verið að veita 

einstaklingum og fyrirtækjum utan Evrópusambandins ákveðið samkeppnisforskot á fyrirtæki 

og einstaklinga innan þess? 

2. Hver skipar framkvæmdastjóra eftirlitsvaldsins og hvernig er séð til þess að eins og segir í 

lögunum að „Eftirlitsvaldið sé algerlega sjálfstætt í störfum sínum“?  

3. Með nýju lögunum er eftirliti með söfnun og vinnslu persónuupplýsinga hert töluvert, með 

hertari löggjöf fylgir væntanlega meira eftirlit og fleiri mál á borði persónuverndar, hvernig 

hafi þið undurbúið ykkur fyrir það? 

4. Nú segir skýrt í nýju lögunum að „sérhvert aðeildarríki skal tryggja að hvert eftirlitsvald 

hafi yfir að ráða þeim mannauði, tækniúrræðum og fjármagni, húsakosti og innviðum sem 

nauðsinleg eru til þess að það geti unnið störf sín og beitt valdheimildum sínum með 

skilvirkum hætti, þ.á.m í tengslum við gagnkvæma aðstoð, samvinnu og þátttöku í starfi 

persónuverdarráðsins“. Hvað telur persónuvernd að það kosti að innleiða þessa nýju löggjöf 

og hver lagði mat á það? (getum við fengið sundurliðaða kostnaðaráætlun varðandi það) 

5. Hverjar eru valdheimildir persónuverndar ef í ljós koma alvarleg brot á þessum lögum? 

6. Hvaða breytingar mun hinn almenni borgari verða mest var við þegar þessi löggjöf verður 

innleidd? 

7. Hvernig mun þetta hafa áhrif á fyrirtæki sem starfa utan evrópusambandsins, geta þau 

safnað persónuupplýsingum um einstakling innan þess og búið til persónusnið án vitundar 

hans og selt auglýsingar á markhópin sem hann tilheirir og birt þær á vefnum innan 

evrópusambandsins? 

8. Hvaða þætti telur þú að verði hvað mest krefjandi að hafa eftirlit með? 

9. Í 3 gr. nýju laganna er talað um gildissvæði nýju löggjafarinnar, að reglurnar munu gilda út 

fyrir ESB og EES ríki. Ef fyrirtæki sem er staðsett utan Evrópu brýtur af sér hvaða 

valdheimildir hafa evrópskar persónuverndarstofur gagnvart þeim fyrirtækjum? 

10. Hvað er átt við þegar talað erum rétt einstaklings til hreyfanlegra persónuupplýsinga? 
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