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ÚTDRÁTTUR 

 
 

Miðlun persónuupplýsinga utan Evrópska efnahagssvæðisins – Áhrif reglugerðar nr. 

2016/679 á miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa á grundvelli ákvarðana um 

fullnægjandi vernd 

  
Markmið og tilgangur þessarar ritgerðar var að kanna hvort fullnægjandi vernd 

grundvallarréttinda einstaklinga innan EES væri tryggð við miðlun persónuupplýsinga til 

þriðju landa á grundvelli ákvarðana um fullnægjandi. Ákvarðanir um fullnægjandi vernd hafa 

verið teknar upp í EES-samninginn og hafa því gildi hérlendis. Í því skyni fjallaði höfundur 

ítarlega um dóm Evrópudómstólsins í máli C-362/14 sem ógilti samkomulagið um öruggar 

hafnir. Þá var reglum um miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa á grundvelli núgildandi 

tilskipunar 95/46/EB, og nýrrar almennrar persónuverndarreglugerðar nr. 2016/679 gerð góð 

skil. Í því skyni að kanna raunverulegt gildi þessa reglna í framkvæmd rýndi höfundur í 

núgildandi samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins 

og bar það saman við samkomulagið um öruggar hafnir. Þessi rýni beindist að því að meta 

hvort það stæðist mælikvarða Evrópudómstólsins um að tryggja vernd sem væri í 

megindráttum sambærileg þeirri vernd sem tryggð væri innan veggja EES. Í ljósi þeirra 

umfangsmiklu breytinga í persónuverndarlöggjöf sem eru yfirvofandi með gildistöku nýrrar 

persónuverndarreglugerðar var hún einnig höfð til hliðsjónar við mat á reglum um miðlun og 

á samkomulaginu til varnar friðhelgi einkalífsins í heild. Niðurstaða ritgerðarinnar er á þá leið 

að samkomulagið til varnar friðhelgi einkalífsins tryggir ekki vernd sem er í megindráttum 

sambærileg vernd persónuupplýsinga innan Evrópska efnahagssvæðisins. Hún er byggð á því 

að eftirlit með sjálfsvottun fyrirtækja er ekki fullnægjandi, þá eru málskots- og úrlausnarkerfi 

einstaklinga varðandi brot stjórnvalda ekki taldar fullnægja skilyrðum 47. gr. sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi. Auk þess telur höfundur að það mætti leiða af niðurstöðu Evrópudómsins 

í máli C-362/14 að magnsöfnun stjórnvalda fari ávallt gegn grunnréttindum einstaklinga. Af 

því leiðir að komi samkomulagið til kasta Evrópudómstólsins yrði það líklega ógilt á 

sambærilegum grunni og fyrra samkomulagið. Þá er óhjákvæmilegt að aðlaga þurfi 

samkomulagið til að uppfylla kröfur persónuverndarreglugerðarinnar. 
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ABSTRACT 
 

 

Data Transfers to third countries – The effect of the new General Data Protection 

Regulation on data transfers to third countries on the basis of adequacy decisions  

   

The central aim of this thesis was to examine whether adequate protection of fundamental 

rights of individuals within the EEA through data transfers to third countries on the basis of an 

adequacy decision could be ensured. For that purpose the author discussed in detail the 

judgment of the European Court of Justice in Case C-362/14 that nullified the Safe Harbor 

framework. The legal framework for transfers of personal data to third countries on the basis 

of Directive 95/46/EC and the new General Data Protection Regulation was also examined. 

With the objective of assessing the functioning of the provisions governing data transfers in 

practice, the author examined the Privacy Shield framework between the EU and the USA and 

compared it to the Safe Harbor framework. The review was aimed at assessing whether the 

Privacy Shield fulfilled the criteria of essentially equivalent protection as ensured within the 

EEA set by the European Court of Justice. The forthcoming changes with the enactment of 

GDPR were also taken into consideration when evaluating the level of protection provided by 

the Privacy Shield. The conclusion of this thesis is that the Privacy Shield does not provide 

essentially equivalent protection to that ensured within the EEA. The conclusion is based on 

the fact that data protection supervision is not adequate and the redress mechanisms do not 

provide an effective remedy under the EU Charter. Additionally it can be interpreted from the 

judgment of the ECJ in Case C-362/14 that mass indiscriminate data collection is a breach of 

the fundamental rights. Consequently the author considers that if the framework were to be 

examined before the ECJ it would be nullified on the same grounds as the prior framework. It 

is further apparent that the principles of the Privacy Shield must be adapted according to the 

GDPR. 
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FORMÁLI 
 

Ritgerð þessi er unnin sem meistaraprófsritgerð í lögfræði við Háskólann í Reykjavík. Efni 

hennar er miðlun persónuupplýsinga utan Evrópska efnahagssvæðisins og er vægi hennar 30 

einingar. Áhugi minn á persónu- og persónuupplýsingarétti er nýfundinn. Það var því krefjandi 

en skemmtilegt verkefni að kafa svo djúpt ofan í nýtt réttarsvið við gerð þessarar ritgerðar.  

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Dóru Sifjar Tynes og færi ég henni miklar þakkir fyrir 

góða leiðsögn og ánægjulegt samstarf. Ég vil sérstaklega þakka foreldrum mínum þeim Maríu 

Kristínu Gylfadóttur og Eiríki Þorvarðarsyni fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum laganámið. 

Þau voru ávallt reiðubúin að veita góð ráð, hvatningu og hvaðaeina annað þegar þörf var á. 

Erró Eiríkssyni, heimilshundinum, færi ég einnig miklar þakkir fyrir að vera alltaf til staðar.  

Þá vil ég þakka frænku minni, Margréti Maríu Grétarsdóttur fyrir að lesa yfir lokadrög að 

ritgerðinni. Síðast en ekki síst vil ég þakka Birgi Rafni fyrir að hafa óbilandi trú á mér og styðja 

mig í einu og öllu.  
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1. Inngangur 

Í nútímasamfélagi, þar sem hnattvæðing og hröð tækniþróun hafa leitt til þess að allar helstu 

persónuupplýsingar um einstaklinga eru skrásettar og geymdar á rafrænu formi, er lykilatriði 

fyrir Evrópusambandið1 og EFTA–ríkin sem eru aðilar að samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið,2 að tryggja að persónuupplýsingar einstaklinga sem miðlað er til landa utan 

EES njóti sömu verndar og innan þess. Aukin áhersla á alþjóðlega samvinnu og viðskipti milli 

heimshorna hafa skapað bæði tækifæri og vandamál í tengslum við vernd persónuupplýsinga. 

Stór hluti af starfsemi margra fyrirtækja snýr að meðferð persónuupplýsinga og miðlun þeirra 

þvert á landamæri. Flutningur persónugagna innan og utan EES gerir fyrirtækjum og neytendum 

kleift að njóta góðs af nýjustu tækni og þjónustu, óháð staðsetningu, og er miðlun 

persónuupplýsinga því einn af lykilþáttum alþjóðaviðskipta í dag. Í ljósi þess er mikilvægt að 

regluverkið tryggi samspil milli grundvallarréttinda einstaklinga og frjáls flæðis upplýsinga til 

þess að þjóna hagsmunum allra hlutaðeigandi sem best.   

Með gildistöku Lissabonsáttmálans3 1. desember 2009 fékk sáttmáli Evrópusambandsins 

um grundvallarréttindi4 lagagildi innan ESB. Samkvæmt 8. gr. sáttmálans er evrópskum 

ríkisborgurum veittur sérstakur persónuupplýsingaréttur (e. right to data protection). Árið 2012 

var 16. gr. bætt við sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins5 en þar er kveðið á um að 

sérhver einstaklingur eigi rétt á að persónuupplýsingar um hann njóti verndar. ESB og stofnanir 

þess hafa lagt áherslu á mikilvægi þessa réttar þar sem frjálst flæði persónuupplýsinga innan EES 

er veigamikill þáttur í starfsemi innri markaðarins, en sambandið hefur leitast við að auka flæði 

upplýsinga sem lið í áætlun þess í að samræma markaðinn enn frekar.6 Á sama tíma hefur skort 

afleidda löggjöf til að tryggja rétt einstaklinga til persónuupplýsingaréttar í ljósi lagalegrar og 

tæknilegrar þróunar. Ný persónuverndarreglugerð nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga7 tekur 

gildi 25. maí 2018 og fellir úr gildi tilskipun 95/46/EB um vernd einstaklinga í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga8. Með nýju reglugerðinni 

                                                 
1 Hér eftir sambandið eða ESB. 
2 Hér eftir EES. 
3 Treaty of Lisbon 2007 OJ C 306/1. 
4 EU Charter of Fundamental Rights of the European Union 2012 OJ C 364/01. 
5 Hér eftir SUSE. 
6 Vísað er til áætlunar Evrópusambandsins sem nefnist ,,Digital Single Market Srategy‘‘ þar sem leitast er við 

búa til nýtt regluverk til að brjóta niður hindranir milli ríkja innan sambandsins og EES til að tryggja einsleitan 

rafrænan markað. 
7 Hér eftir persónuverndarreglugerðin eða pvrg. 
8 Hér eftir tilskipun 95/46/EB. 
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leitast sambandið við að samræma persónu- og persónuupplýsingalöggjöf aðildarríkjanna og 

styrkja enn frekar rétt einstaklinga til upplýsinga um vinnslu og geymslu persónugagna. Þá er 

gildissvið reglnanna útvíkkað og auknar kröfur settar á fyrirtæki til að tryggja rétt einstaklinga til 

verndar persónuupplýsinga. Þrátt fyrir að evrópsk persónu- og persónuupplýsingavernd hafi 

verið markvisst styrkt af hálfu ESB undanfarin ár þá hefur sambandið átt í erfiðleikum með að 

tryggja rétt einstaklinga til persónuupplýsingaverndar utan EES. Þar sem persónuvernd og 

persónuupplýsingalöggjöf ríkja er misjöfn liggur oft mismunandi skilningur að baki lagalegra 

hugtaka og því er gjarnan erfitt að tryggja að vernd persónuupplýsinga sé sú sama á milli ríkja 

innan EES og ríkja utan EES 

Markmið og tilgangur þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á lagleg álitaefni í tengslum við 

miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa.9 Gerð verður grein fyrir núgildandi reglum laga nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga10 og áhrif nýrrar 

persónuverndarreglugerðar ESB. Í því skyni að kanna raunverulegt gildi þessara reglna í 

framkvæmd verður einblínt á framkvæmdaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um samkomulag 

Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins (e. Privacy Shield),11 það 

greint og borið saman við forvera þess, samkomulagið um öruggar hafnir sem var ógilt. Þá verður 

þeirri spurningu varpað fram hvort fullnægjandi vernd grundvallarréttinda einstaklinga innan 

EES við miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa sé tryggð á grundvelli ákvarðana um 

fullnægjandi vernd. Í leit að svörum við fyrrgreindri spurningu verður rýnt í frumgögn svo sem; 

Evrópureglur, íslenska löggjöf um persónuvernd og ákvarðanir framkvæmdastjórnar ESB, 

dómafordæmi og bandaríska löggjöf. Þá verður höfð hliðsjón af útgefnu efni fræðimanna, álitum 

framkvæmdastjórnar ESB og öðru efni. Þess er vert að geta að aðeins verður rýnt í bandarískan 

rétt að því marki sem nauðsynlegt er til að meta hvort skilyrðið um fullnægjandi vernd sé uppfyllt. 

 Uppbyggingu ritgerðarinnar er hagað með þeim hætti að í öðrum hluta ritgerðarinnar er 

farið almennt yfir réttarsviðið persónuupplýsingarétt, uppruna og þróun þess og áhrif á íslenskan 

rétt. Í þriðja hluta verður fjallað um löggjöf á Íslandi á sviði persónuverndar og 

persónuupplýsingaréttar, tilkomu persónuverndarreglugerðarinnar og áhrif hennar á íslenskan 

rétt. Þá verður efnislegt og landfræðilegt gildissvið reglnanna afmarkað og grundvallarhugtök 

persónuupplýsingaréttar skilgreind sem og hugtakið miðlun. 

Í fjórða hluta ritgerðarinnar verður fjallað um reglur um miðlun persónuupplýsinga til þriðju 

landa. Farið verður yfir samkomulagið um öruggar hafnir sem ógilt var með dómi 

                                                 
9 Þriðja land er land utan Evrópska efnahagssvæðisins. 
10 Hér eftir persónuverndarlög eða pul. 
11 Hér eftir friðhelgisamkomulagið eða samkomulagið til varnar friðhelgi einkalífsins. 
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Evrópudómstólsins í máli Maximillian Schrems gegn Data Protection Commissioner12 og áhrif 

þess á reglur um miðlun persónuupplýsinga á grundvelli ákvarðana um fullnægjandi vernd í 

persónuverndarreglugerðinni. Áhersla verður lögð á reglur sem gilda um miðlun á grundvelli 

ákvörðunar um fullnægjandi vernd og stuttlega verður fjallað um miðlun á grundvelli viðeigandi 

verndarráðstafana og almennra undantekninga. 

Í fimmta hluta ritgerðarinnar verður framkvæmdaákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar um 

samkomulag milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins til varnar friðhelgi einkalífsins greind. 

Skyggnst verður inn í löggjöf Bandaríkjanna og leitað svara við því hvort samkomulagið tryggi 

vernd sem er í megindráttum sambærileg persónuupplýsingavernd innan veggja EES, sérstaklega 

í ljósi persónuverndarreglugerðarinnar. 

Í síðasta hluta ritgerðarinnar verður staða persónuupplýsingaréttar, hvað varðar miðlun 

persónuupplýsinga, utan EES skoðuð. Áhrif persónuverndarreglugerðarinnar á 

friðhelgisamkomulagið verða könnuð. Einnig verður gerð grein fyrir þeim úrræðum sem standa 

til boða teljist friðhelgisamkomulagið ófullnægjandi. Þá leitast höfundur við að draga ályktanir 

og taka afstöðu til þess hvort sú vernd sem friðhelgisamkomulagið veitir sé í ,,megindráttum 

sambærileg‘‘ þeirri vernd sem veitt er innan EES. Loks eru settar fram hugleiðingar um 

framtíðarþróun í tengslum við miðlun persónuupplýsinga.  

Það er ósk höfundar að ritgerð þessi veiti lesendum innsýn í regluverk um miðlun 

persónuupplýsinga utan EES og hvort reglurnar nái tilskyldu markmiði um jafn mikla vernd 

persónuupplýsinga í framkvæmd. Áður en lengra er haldið er rétt að fara yfir tilurð 

grundvallarréttarins um vernd persónuupplýsinga innan ESB með tilliti til miðlunar upplýsinga 

til þriðju landa, þróun og stöðu réttarins á Íslandi. 

  

                                                 
12 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650. 
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2. Vernd persónuupplýsinga 

2.1  Inngangur 

Líkt og rakið er að framan er það umfjöllunarefni þessarar ritgerðar að gera grein fyrir reglum 

um miðlun persónuupplýsinga utan EES og hvernig þær virka í framkvæmd. Til skýringarauka 

verður vikið að uppruna og þróun persónuupplýsingaréttar innan EES í þessum kafla. Umfjöllun 

kaflans er skipt í undirkafla þar sem fyrst verður gerð grein fyrir réttarsviðinu persónurétti, því 

næst verða tengsl persónu- og persónuupplýsingaréttar við friðhelgi einkalífs könnuð þar sem 

réttindin eru að miklu leyti samofin. Í framhaldi af því verður fjallað almennt um ESB og loks 

verður lagalegri þróun persónuupplýsingaréttar gerð skil. Í því sambandi verður gerð grein fyrir 

Evrópureglum sem hafa áhrif á íslenskan rétt. Markmið þessa kafla er að gefa lesendum betri 

innsýn í uppruna og þróun persónuupplýsingaréttar innan EES.  

 

2.2 Tilurð verndar persónuupplýsinga  

2.2.1 Persónuréttur 

Persónuréttur er réttarsvið sem er nátengt öðrum sviðum mannréttinda og eru ýmis réttindi talin 

vera hluti persónuréttar þar sem þau eru óaðskiljanleg frá andlegu og líkamlegu lífi manna.13 Í 

raun eru flest öll grundvallarmannréttindi tengd persónulegum réttindum einstaklings.14 Í bókinni 

Mannhelgi eftir Pál Sigurðsson skiptir hann réttarsviðinu í tvo hluta sem hann skilgreinir á 

eftirfarandi vegu:  

Með ,,almennum hluta‘‘ persónuréttar er hér átt við höfuðreglurnar - 

grundvallarreglurnar – um persónuvernd, eins og þær birtast í fræðigreininni 

persónurétti, þ.e. lögvernd þeirra hagsmuna, sem með sterkustu hætti eru tengdir 

persónu manna, þ.e. frelsi þeirra, persónuleika, lífi og limum. Með ,,sérstökum hluta‘‘ 

persónuréttar er hins vegar átt við sérgreind eða afmörkuð viðfangsefni innan 

persónuréttarins, svo sem þau er tengjast efnissviði laga nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga.15  

 

Af þessari skilgreiningu leiðir að vernd persónuupplýsinga fellur undir sérstaka hluta 

persónuréttar. Í norrænum rétti er vernd persónuupplýsinga oftast ekki sérstaklega skilgreind í 

lögum heldur er hún talin hluti af friðhelgi einkalífs eða persónuvernd.16 Á Íslandi og í Danmörku 

er vernd persónuupplýsinga ekki sérstaklega tilgreind í stjórnarskrá landanna heldur er stuðst við 

                                                 
13 Þórður Eyjólfsson, Persónuréttur (Hlaðbúð 1967) 9–11. 
14 Páll Sigurðsson, Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar (Bókaútgáfan Codex 2010) 22–23. 
15 sama heimild 19. 
16 Personuppgiftslagen, SFS 1998:204, fyrsti hluti. 
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ákvæði um friðhelgi heimilis og einkalíf.17   

 

2.2.2 Friðhelgi einkalífs 

Reglur um vernd persónuupplýsinga í alþjóðlegu samhengi eru ekki ýkja gamlar og eru að 

meginstefnu sprottnar upp frá grundvallarréttinum um friðhelgi einkalífs. Árið 1948 var rétturinn 

til friðhelgi einkalífs í fyrsta sinn tryggður í alþjóðlegum sáttmála með 12. gr. 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna18. Tveimur árum síðar var rétturinn lögfestur í 8. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu.19 Samkvæmt úttekt UNESCO frá árinu 1994 er rétturinn til 

friðhelgi einkalífs sá grundvallarréttur sem er í flestum stjórnarskrám á heimsvísu en jafnframt 

talin sá réttur sem erfiðast er að afmarka og skilgreina.20 Það hefur því lengi vafist fyrir mönnum 

að skilgreina hvað felst í réttinum til friðhelgi einkalífs. Réttinn er að finna í 71. gr. stjórnarskrár 

Íslands nr. 33/1944, eins og ákvæðinu var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Þar segir 

í 1. mgr. að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Rétturinn til friðhelgi 

einkalífs er ekki algildur og hann má takmarka samkvæmt 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar. Þá 

er rétturinn til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu einnig verndaður í 8. gr. laga nr. 62/1994 

sem lögfestir Mannréttindasáttmála Evrópu21. 

Hugtakið ,,friðhelgi‘‘ er hvorki skýrt í texta stjórnarskrárinnar né í fylgigögnum22 en 

samkvæmt íslenskri orðabók er inntak hugtaksins friðhelgi, réttur einstaklings til að vera laus við 

utanaðkomandi afskipti eða ónæði.23 

Hugtakið ,,einkalíf‘‘ hefur þó verið skilgreint sem víðtækt hugtak sem nær yfir allt er varðar 

persónulega hagi einstaklings.24 Í greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 

er inntak ,,friðhelgi einkalífs‘‘ skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Í friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama 

og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Jafnframt er litið svo á að 

tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar. 25 

 

                                                 
17 Gloria González Fuster, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU 

(Springer 2014) 185. 
18 United Nations Universal Declaration of Human Rights. 
19 The European Convention on Human Rights. 
20 Electronic Privacy Information Center, „Privacy & Human Rights an International Survey of Privacy Laws 

and Developments“ (2004) 1. 
21 Hér eftir MSE. 
22 Björg Thorarensen, Stjórnskipun - Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2012) 285. 
23 Skilgreining á orðinu ,,friðhelgi‘‘ samkvæmt Íslensku orðabókinni, (Edda – Útgáfa hf. 2002), 391. 
24 Björg Thorarensen (n. 22) 287–289. 
25 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. 
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Samkvæmt ofangreindu er ekki að finna beina skírskotun í persónurétt í fyrrgreindri 

skilgreiningu á hugtakinu friðhelgi einkalífs.26 Í lögskýringargögnum með 71. gr. 

stjórnarskrárinnar er því þó velt upp hvenær skráning persónuupplýsinga teljist brot á friðhelgi 

einkalífs.27 Íslenskir dómstólar, sem og Mannréttindadómstólinn28, hafa staðfest að 

persónuupplýsingar falli undir hugtakið einkalíf, sbr. Hrd. í máli nr. 151/2003. Þar taldi 

Hæstiréttur ótvírætt að heilsufarsupplýsingar féllu undir friðhelgi einkalífs einstaklings.  

Af framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu má ráða að inntak einkalífsréttar hafi verið 

víkkað út og skipt í sex þætti.29 Einn af sex meginþáttum hugtaksins einkalíf er upplýsingaréttur 

og í honum felst réttur til að ráða yfir persónuupplýsingum og geta tekið þátt í ákvarðanatöku um 

notkun og geymslu upplýsinganna o.s.frv.30 Það eru augljós líkindi með persónuupplýsingavernd 

og friðhelgi einkalífs og hefur réttindunum gjarnan verið líkt við tvíeggja tvíbura.31 Þrátt fyrir 

þessi líkindi og mikilvægi einkalífs sem grundvallarhluta af persónuvernd er hugtakið friðhelgi 

einkalífs á annað borð mun víðtækara hugtak en persónuupplýsingavernd þar sem friðhelgi 

einkalífs tekur einnig til annarra þátta.32 Á hinn bóginn er persónuupplýsingavernd víðtækari að 

því leyti að markmið persónuupplýsingaréttar er ekki einungis að tryggja friðhelgi einkalífs, 

heldur nær verndin einnig yfir önnur grundvallarréttindi eins og t.d. réttinn til jafnræðis.33  

Það er því ljóst að persónuupplýsingavernd er að mörgu leyti samofin réttinum til einkalífs 

þar sem markmið hennar er að farið sé með persónuupplýsingar á þann hátt að einkalíf 

einstaklingsins sé tryggt. Árið 1890 skrifuðu þeir Samuel D. Warren og Louis D. Brandeis 

tímamótagrein þar sem þeir vöktu athygli á því hversu mikið ljósmyndir gætu ógnað einkalífi 

fólks.34 Allar götur síðan hefur þróun nýrrar upplýsingatækni stuðlað að auknu persónueftirliti. 

Með tilkomu samfélagsmiðla er auðvelt fyrir einstaklinga að miðla persónuupplýsingum á Netið 

þar sem engu er gleymt. Með aukinni tækni hefur einnig orðið erfiðara að halda utan um 

persónuupplýsingar og komast að því hvar þær eru niðurkomnar. Það má því segja að þó að 

tæknin hafi fært mannkyninu fjölmörg tækifæri þá hefur hún einnig gert það að verkum að 

                                                 
26 Páll Sigurðsson, Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar, (Bókaútgáfan CODEX 2010) 102. 
27 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. 
28 Leander g. Svíþjóð (1987) Series A. 116, mgr. 48. 
29 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög - Skýringarrit (Fons Juris 2015) 21–22. 
30 Tamara Dinev og Paul Hart, „Internet Privacy Concerns and Social Awareness as Determinants of Intention 

to Transact“ (2005) 10 (2) International Journal of Electronic Commerce 7. 
31 Christopher Kuner, European Data Protection Law - Corporate Compliance and Regulation (Oxford 

University Press 2007) 2. 
32 sama heimild 3. 
33 European Data Protection Supervisor, Public access to documents and data protection 

<https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/05-07_bp_accesstodocuments_en.pdf> skoðað 2. febrúar 

2018. 
34 Samuel Warren og Louis Brandeis, „The Right to Privacy“ (1890) 4 (193) Harvard Law Review. 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/05-07_bp_accesstodocuments_en.pdf
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einkalíf einstaklinga er skert. Mikilvægi þess að löggjöfin tryggi vernd persónuupplýsinga hefur 

því aldrei verið meiri en í dag.  

ESB hefur verið framarlega í að búa til umfangsmikið persónuverndarregluverk og 

samræma löggjöf ríkja innan EES í því skyni að efla innri markaðinn með því tryggja frjálst flæði 

persónuupplýsinga. Það er því ein megináhersla persónuverndarreglugerðarinnar að tryggja 

vernd persónuupplýsinga til að ryðja úr vegi hindrunum á innri markaðnum. 

Í næsta kafla verður vikið að lagalegri þróun persónuupplýsingaréttar í evrópskri löggjöf í 

takt við tækniþróun.   

 

2.3  Lagalega þróun persónuupplýsingaréttar 

2.3.1 Almennt um Evrópusambandið 

Samhengisins vegna er nauðsynlegt að gera regluverki ESB góð skil áður en lengra er haldið þar 

sem sambandið hefur haft veigamikil áhrif á þróun persónuupplýsingaréttar. 

ESB, með 28 Evrópulönd sem aðildarríki, eru einstök alþjóðasamtök á heimsvísu. 

Sambandið er sjálfstætt réttarkerfi sem ber einkenni yfirþjóðlegs valds sem hefur það að 

markmiði að tryggja ákveðin lagaleg gildi þvert á aðildarríki þess. Lissabon sáttmálinn var liður 

í stækkun Evrópusambandsins og tók hann gildi 1. desember 2009. Með honum fékk sáttmáli 

Evrópusambandsins um grundvallarréttindi lagagildi. Þessi viðbót hafði mikil áhrif á þróun 

persónuverndarlöggjafar ESB þar sem í 8. gr. sáttmálans var persónuupplýsingarétti veitt 

sjálfsætt gildi. Evrópudómstólinn hefur einnig haft mikil áhrif á þróun Evrópuréttar í tengslum 

við yfirþjóðleg einkenni hans. Þá leggur hann skyldu á aðildarríki til að hlíta reglusetningu af 

hálfu ESB til að tryggja að ríkisborgarar þeirra njóti sömu réttinda og aðrir innan sambandsins. 

Öðrum kosti geta aðildarríkin orðið skaðabótaskyld.35  

Evrópurétturinn teygir einnig anga sína til annarra sviða en kjarni hans er innri markaðurinn 

og sameiginlegar samkeppnisreglur.36 Innri markaðurinn grundvallast á fjórfrelsinu, þ.e. frjálsu 

flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns. Til að tryggja þau grundvallargildi sem einkenna 

ESB er afleidd löggjöf sett til að samræma landsrétt aðildarríkja. Afleidd löggjöf ESB er sett af 

hálfu stofnana ESB og samkvæmt 288. gr. SUSE er heimilt að setja afleidda löggjöf í formi 

fernskonar réttargerða. Sökum efnistaka þessarar ritgerðar er að miklu leyti horft til afleidds réttar 

og framkvæmdar hans, þ.e. reglna sem gilda um miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa. 

Umfjöllun næsta kafla lýtur að þróun persónuverndarlöggjafar innan ESB og EES í heild sinni. 

                                                 
35 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins 

(Úlfljótur 2011) 44. 
36 sama heimild 20. 
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2.3.2 Lagaleg þróun persónuupplýsingaréttar  

Samfélagsþróunin sem varð í heiminum á árunum 1960 - 1970 leiddi til þess að þáverandi 

regluverk um vernd einkalífs úreltist og veitti ófullnægjandi vernd með tilliti til þeirrar þróunar 

sem hafði átt sér stað á sviði upplýsinga- og samskiptatækni.37 Efnahags- og framfarastofnunin 

(OECD) varð fyrst til að setja leiðbeiningar um vernd einkalífs við flutning persónuupplýsinga 

yfir landamæri þann 23. september 1980. Svar Evrópuráðsins (e. Council of Europe) við aukinni 

þróun og stöðluðu regluverki var sáttmáli um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga,38 sem samþykktur var 28. janúar 1981 og tók gildi 1. október 1985. Hann er 

fyrsti alþjóðlegi sáttmálinn um persónuupplýsingavernd sem er þjóðarréttarlega skuldbindandi. 

Sáttmáli Evrópuráðsins gildir um vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einkaaðila og opinberra 

aðila og setur fram viðmið um hvernig upplýsingum skuli safnað, þær unnar og geymdar. Þá er 

einstaklingum einnig veittur réttur til að vita og hafa áhrif á hvaða upplýsingar eru geymdar. 

Tilmælum, sem eru ekki lagalega bindandi, hefur reglulega verið bætt við sáttmálann til að 

tryggja fullnægjandi vernd í takt við samfélagslega og tæknilega þróun. Árið 2001 var sérstöku 

tilmæli frá Evrópuráðinu bætt við sáttmálann þar sem ákvæðum um miðlun persónuupplýsinga 

til þriðju landa39 var breytt að miklu leyti til samræmis við ákvæði tilskipunar 95/46/EB. Þannig 

er lagt almennt bann við miðlun upplýsinga til þriðju landa nema að ákveðnum skilyrðum 

fullnægðum í sáttmálanum.40  

Öll aðildarríki ESB hafa fullgilt sáttmála Evrópuráðsins. Ísland fullgilti hann með 

þingsályktun41 þann 17. desember 1990 og var hann birtur í C-deild Stjórnartíðinda nr. 5/1991. 

Þrátt fyrir sáttmála Evrópuráðsins var persónuverndarlöggjöf aðildarríkjanna ólík og misstrangar 

kröfur í landsrétti gerðu það að verkum að miðlun upplýsinga yfir landamæri varð erfiðari. 

Tilskipun 95/46/EB var því tilraun til að samræma og tryggja lágmarks persónuvernd innan 

sambandsins og auka miðlun gagna yfir landamæri og var sáttmáli Evrópuráðsins að miklu leyti 

lagður til grundvallar við gerð tilskipunarinnar.42  

                                                 
37 European Union Agency For Fundamental Rights, Handbook on European data protection law | European 

Union Agency for Fundamental Rights (European Union Agency for Fundamental Rights 2014) 15. 
38 Convention nr. 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 

hér eftir ,,sáttmáli Evrópuráðsins‘‘. 
39 Additional Protocol to the Convention regarding supervisory authorities and transborder data flows. 
40 Christopher Kuner, „Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, 

Present and Future“ (OECD 2011) OECD Digital Economy Papers 187 10 <https://www.oecd-

ilibrary.org/science-and-technology/regulation-of-transborder-data-flows-under-data-protection-and-privacy-

law_5kg0s2fk315f-en> skoðað 28. janúar 2018. 
41 Þingskjal 341 – 147. mál, 113 löggjafarþing 1990-1991 um Þingsályktun um fullgildingu samningsins um 

vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga. 
42 Kuner, „Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, Present and 

Future“ (n. 40) 16. 
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Tilskipunin gildir, líkt og sáttmáli Evrópuráðsins, um vinnslu persónuupplýsinga 

einstaklinga af hálfu opinberra aðila sem og einkaaðila. Til að tryggja eftirfylgni með löggjöfinni 

voru sett á fót eftirlitsyfirvöld í hverju ríki sem eru sjálfstæð og óháð og hafa eftirlit með beitingu 

ákvæðanna samkvæmt 1. mgr. 28. gr. tilskipunarinnar 95/46/EB. Auk þess var með tilskipuninni 

settur á fót starfshópur sem sinnir ráðgjafahlutverki og starfar sjálfstætt. Starfhópurinn sem 

kenndur er við 29. gr. hefur það að markmiði að vernda einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga með því að samræma framkvæmd persónuverndar innan EES samkvæmt 29. 

gr. tilskipunarinnar. Hann skipa fulltrúar eftirlitsyfirvalda aðildarríkja ásamt fulltrúa frá 

Framkvæmdastjórninni og frá Evrópsku persónuverndarstofnuninni (e. European Data 

Protection Supervisor), sbr. 2. mgr. 29. gr. tilskipunarinnar. 

Samhengisins vegna er vert að nefna að Evrópska persónuverndarstofnunin gegnir eftirlits- 

og ráðgjafarhlutverki fyrir stofnanir Evrópusambandsins og tryggir að þær virði rétt einstaklinga 

til einkalífs við vinnslu persónuupplýsinga.43 Með persónuverndarreglugerðinni verður 29. gr. 

starfshópnum breytt í Evrópskt persónuverndarráð (e. European Data Protection Board). Ráðið 

fær umfangsmeira hlutverk og aukið vald til að taka bindandi ákvarðanir um álitamál sem upp 

koma milli eftirlitsyfirvalda innan EES, sbr. 68. gr. persónuverndarreglugerðarinnar. Um nánari 

umfjöllun um þessar breytingar vísast til kafla 4.3.2 

Tilskipunin hafði mikilvæg áhrif á vernd og flutning persónuupplýsinga innan EES og gerði 

það meðal annars að verkum að aðildarríki gátu ekki lengur takmarkað miðlun til annarra 

aðildarríkja á grundvelli þess að ekki væri veitt fullnægjandi vernd í því ríki. Hins vegar var 

óheimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðju landa nema þau veittu fullnægjandi vernd 

persónuupplýsinga í samræmi við 25. gr. tilskipunnar eða að uppfylltum ákveðnum skilyrðum í 

26. gr. tilskipunarinnar.  

Það má því fullyrða að tilskipun 95/46/EB hafi lagt grunninn að löggjöf ESB um vernd 

persónuupplýsinga og stuðlað að aukinni þróun á því réttarsviði. Tilskipunin var tekin upp í 

landsrétt í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt 7. gr. EES- samningsins og lögleidd 

á Íslandi með lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.44 

Við gildistöku Lissabonsáttmálans árið 2000 fékk sáttmáli ESB um grundvallarréttindi stöðu 

stofnsáttmála ESB. Lissabonsáttmálinn er sérstakur að því leyti að hann breytti stjórnkerfi ESB 

á veigamikinn hátt og gerði grundvallaréttindi (e. fundamental rights), svo sem réttinn til verndar 

                                                 
43 European Union „EUROPA - European Data Protection Supervisor (EDPS)“ (European Union, 16. júní 

2016) <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_en> 

skoðað 17. mars 2018. 
44 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 29) 34. 
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persónuupplýsinga meðal æðstu réttinda innan sambandsréttarins.45 Markmið ESB með 

sáttmálanum var að tengja evrópskt lagaumhverfi við ríkisborgara ESB með því að viðurkenna 

að löggjöf ESB gæti takmarkað mannréttindi þeirra og því væri mikilvægt að standa vörð um 

þau. Til þess að sáttmálinn hefði tilætluð áhrif var mikilvægt að hann yrði lagalega bindandi og 

réttindi í sáttmálanum teldust grundvallarréttindi (e. primary law) innan ESB.46 Í sáttmálanum 

um grundvallarréttindi er ekki aðeins að finna ákvæði um friðhelgi einkalífs heldur einnig ákvæði 

um vernd persónuupplýsinga (e. data protection). Í 8. gr. segir svo: 

1 Sérhver maður á rétt til verndar eigin persónuupplýsinga. 

2 Vinna skal úr slíkum upplýsingum með sanngjörnum hætti, í yfirlýstum tilgangi 

og með samþykki hlutaðeigandi eða á einhverjum öðrum réttmætum grundvelli 

sem mælt er fyrir um í lögum. Sérhver maður á rétt til aðgangs að upplýsingum 

sem teknar hafa verið saman um hann og rétt á að fá þær leiðréttar. 

3 Óháð yfirvald skal hafa eftirlit með því að þessum reglum sé fylgt.  

Með tilkomu sáttmálans um grundvallarréttindi þá ber stofnunum ESB og aðildarríkjum 

þess að taka tillit til grundvallarréttinda við gerð og innleiðingu afleidds réttar samkvæmt 51. gr. 

sáttmálans um grundvallarréttindi. Rétturinn til verndar persónuupplýsinga er þó ekki 

ófrávíkjanlegur og takmarkast af öðrum réttindum samkvæmt 1. mgr. 52. gr. sáttmálans. Þess ber 

að geta að sáttmálinn um grundvallarréttindi hefur ekki verið tekinn upp í EES-samninginn og 

tekur því ekki beint til Íslands. Nauðsynlegt er þó að fjalla um hann í ljósi áhrifa hans á stöðu 

persónuupplýsingaréttar innan ESB. Þrátt fyrir að sáttmálinn um grundvallarréttindi hafi hvorki 

lagagildi á Íslandi né í öðrum EFTA-ríkjum innan EES er hægt að færa rök fyrir því að hann hafi 

óbeint gildi á Íslandi þar sem túlka ber tilskipun 95/46/EB með hliðsjón af sáttmálanum. 

Jafnframt er sáttmálanum beitt fyrir utan sitt svæðisbundna gildissvið við miðlun 

persónuupplýsinga þar sem markmið hans er að tryggja að einstaklingar innan ESB njóti verndar 

hans.47 

 

2.3.3 Ný persónuverndarreglugerð 

Framkvæmdastjórn ESB lagði fram tillögu að nýrri reglugerð um persónuvernd þann 25. janúar 

2012. Markmiðið var að reyna að koma á fót heildstæðum ramma um persónuvernd í sambandinu 

í því skyni að ná til nýrra viðfangsefna í tengslum við vernd persónuupplýsinga, þar sem flæði 

persónuupplýsinga yfir landamæri og til þriðju landa hafði aukist gríðarlega, sbr. 5.-7. 

formálsliðir persónuverndarreglugerðarinnar. Auk þess var ljóst, í kjölfar þess að Edward 

                                                 
45 sama heimild 36. 
46 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 37) 20. 
47 Christopher Kuner, Transborder Data Flows and Data Privacy Law (Oxford University Press 2013) 129. 
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Snowden uppljóstraði um PRISM gagnagreiningakerfi bandarískra stjórnvalda, að réttindi 

evrópska ríkisborgara voru ekki tryggð með fullnægjandi hætti í þriðju löndum.48 Löggjöf í 

Bandaríkjunum gerði þarlendum stjórnvöldum kleift að óska eftir persónuupplýsingum um 

evrópska ríkisborgara frá fyrirtækjum á borð við Google, Yahoo og Facebook þvert á evrópska 

löggjöf. Þetta varð til þess að fyrirtæki með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum völdu að fylgja 

bandarískri löggjöf þó þeir væru með starfsemi í Evrópu sem lyti evrópskri 

persónuverndarlöggjöf. Ástæðan grundvallaðist á því að sektarheimildir í evrópsku 

persónuverndarlögunum voru svo lágar að það munaði litlu fyrir fyrirtækin að greiða þær.49 

Uppljóstrun Snowden jók á nauðsyn þess að koma á nýju regluverki sem legði meiri skyldur á 

fyrirtæki að framfylgja evrópskri persónuupplýsingalöggjöf. Með uppljóstrunum Snowden varð 

einstaklingum fyrst ljóst hversu víðtækar heimildir bandarísk stjórnvöld höfðu til að nálgast 

upplýsingar og hafa eftirlit með einstaklingum í Evrópu. Umræða um að samkomulagið um 

öruggar hafnir, héldi ekki vatni spratt fljótt af stað. Vivian Reding, þáverandi varaforseti 

framkvæmdastjórnarinnar, sagði í ræðu að það væri aðkallandi að ný löggjöf tæki gildi sem fyrst 

og að nauðsyn krefði að endurskoða samkomulagið um öruggar hafnir, eða fella það úr gildi. Þá 

ítrekaði hún mikilvægi þess að almenningur nyti þeirrar verndar sem löggjöfin boðaði.50 

Evrópuþingið kallaði sömuleiðis eftir því að samkomulagið um öruggar hafnir yrði ógilt. Þrátt 

fyrir það var það hins vegar mál ungs doktorsnema í lögfræði, manns að nafni Maximillian 

Schrems, fyrir Evrópudómstólnum sem leiddi til þess að samkomulagið var ógilt árið 2015. 

Dómsmál Schrems verður nánar tíundað í kafla 4.2.2 þar sem fjallað er um ákvarðanir um 

fullnægjandi vernd.  

Fjórum árum eftir að framkvæmdastjórnin lagði fyrst fram tillögu að nýrri reglugerð tekur 

reglugerð nr. 2016/679 gildi, eða þann 25. maí 2018. Markmið reglugerðarinnar er fyrst og fremst 

að samræma framkvæmd persónuverndar innan sambandsins og sporna gegn réttaróvissu, sbr. 9. 

formálslið pvrg. Reglugerðin setur fram ítarlegar leiðbeiningar um réttindi einstaklinga til að hafa 

áhrif á meðferð persónuupplýsinga. Sömuleiðis leggur hún auknar kröfur á herðar ábyrgðar- og 

vinnsluaðila. Sektarheimildir vegna brota á ákvæðum reglugerðarinnar eru stórauknar í því skyni 

að tryggja að meðferð persónuupplýsinga samræmist lögunum, sbr. 83. gr. pvrg. 

                                                 
48 Viviane Reding, „A data protection compact for Europe“ (European Commission 28. janúar 2014) 

<http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-62_en.htm>. 
49 Ian Traynor ,,New EU rules to curb transfer of data to US after Edward Snowden revelation‘‘ The Guardian 

(17. október 2013) <https://www.theguardian.com/world/2013/oct/17/eu-rules-data-us-edward-snowden> 

skoðað 1. mars 2018. 
50 Reding (n. 48). 

https://www.theguardian.com/world/2013/oct/17/eu-rules-data-us-edward-snowden
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Í næsta kafla verður fjallað um löggjöf um vernd persónuupplýsinga á Íslandi og hvaða áhrif 

persónuverndarreglugerðin mun hafa á afmarkaða þætti laganna. Þá verður hugtakið miðlun 

skilgreint. 
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3. Löggjöf á Íslandi 

3.1 Inngangur 

Á Íslandi byggist núgildandi réttur um vernd persónuupplýsinga á lögum nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Eins og áður hefur komið fram mun nýtt 

persónuverndarregluverk koma til framkvæmda innan ESB þann 25. maí 2018. Drög að 

frumvarpi til nýrra laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga liggja fyrir á Íslandi en 

ekki ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Reglugerðin hefur þannig ekki verið tekin upp í 

viðauka við EES-samninginn en ESB skilaði afstöðu sinni þann 3. maí 201851 og því er ráðgert 

að gerðin taki gildi á Íslandi innan skamms. Af þeim sökum verður fjallað jöfnum höndum um 

núgildandi löggjöf og þær breytingar sem munu eiga sér stað við gildistöku hennar. Í þessu 

sambandi verður fyrst stuttlega gerð grein fyrir aðild Íslands að samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið.52 Þá verður sérstaklega fjallað um víkkað landfræðilegt gildissvið þar sem það 

vekur upp áhugaverð álitaefni í tengslum við samspil reglna um miðlun persónuupplýsinga. Auk 

þess er nauðsynlegt samhengisins vegna að skýra grundvallarhugtök laganna og rýna í hvað felst 

í miðlun persónuupplýsinga.  

 

3.2 EES-samningurinn 

Ísland er aðili að EES-samningnum sem er þjóðaréttarsamningur sem bindur íslenska ríkið að 

þjóðarrétti en ekki einstaklinga og lögaðila að landsrétti.53 Meginmáli samningsins, auk viðauka 

og bókana, var veitt lagagildi með 2. gr. laga nr. 2/199354 og samningurinn tók gildi 1. janúar 

1994.55 EES-samningurinn veitir Íslandi aðgang að innri markaði ESB og á grundvelli hans er 

innri markaðslöggjöf tekin upp í viðauka við samninginn.56 Til þess að innri markaðslöggjöf ESB 

hafi réttaráhrif gangvart einstaklingum og lögaðilum á Íslandi þarf að innleiða þær sérstaklega í 

landsrétt. Samkvæmt 7. gr. EES-laganna er Ísland skuldbundið til að innleiða í landsrétt 

réttargerðir sem teknar hafa verið upp í samninginn.  

 

                                                 
51 „Proposal for a COUNCIL DECISION on the posistion to be adopted, on behalf of the European Union, 

within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XI (Electronic communication, 

audiovisual services and information society) and Protocol 37 (containing the list provided for in Article 101) to 

the EEA Agreement (General Data Protection Regulation)“ COM(2018) 249 final. 
52 Hér eftir EES-samningurinn. 
53 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 1, athugasemdir við lagafrumvarpið í C-hluta. 
54 Hér eftir EES-lögin. 
55Auglýst í C-deild Stjórnartíðinda nr. 31/1993. 
56 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 31. 
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3.3 Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Á Íslandi voru fyrst sett lög um meðferð persónuupplýsinga þann 5. júní 1981. Um var að ræða 

lög nr. 63/1981 um skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni.57 Markmið laganna var að 

regluvæða söfnun á persónuupplýsingum og sporna gegn misnotkun á slíku efni.58 Núgildandi 

löggjöf grundvallast á tilskipun 95/46/EB sem var tekin upp í EES-samninginn og innleidd með 

lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga sem tóku gildi 1. janúar 

2001. Fyrst verður farið stuttlega yfir markmið laganna og persónuverndarreglugerðarinnar  

 

3.3.1 Markmið 

Markmiðsyfirlýsingu persónuverndarlaganna er að finna í 1. gr. Annars vegar mælir hún fyrir 

um að grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs séu virtar þegar 

farið er með persónuupplýsingar. Hins vegar skulu lögin tryggja gæði upplýsinga og frjálst flæði 

á innri markaðnum. Markmið almennu persónuverndarreglugerðarinnar er tvíþætt líkt og í 

persónuverndarlögunum. Í fyrsta lagi er markmiðið að vernda grundvallarréttindi og frelsi 

einstaklinga, sér í lagi rétt þeirra til verndar persónuupplýsinga. Í öðru lagi þá skulu ástæður er 

varða vernd einstaklinga ekki takmarka og banna frjálsa miðlun innan EES, sbr. 2. og. 3. mgr. 1. 

gr. persónuverndarreglugerðarinnar. Inntak markmiðs persónuverndarlaganna og 

persónuverndarreglugerðarinnar er því í grundvallaratriðum eins.  

 

3.3.2 Efnislegt gildissvið 

Í 3. gr. pul. er efnislegt gildissvið laganna afmarkað. Í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram að lögin 

gildi um sérhverja rafræna vinnslu persónuupplýsinga, í heild eða að hluta. Auk þess gilda þau 

um handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að vera hluti af skrá. Til að afmarka 

gildissviðið er nauðsynlegt að skilgreina þau grundvallarhugtök sem fram koma í 3. gr. pul. 

Hugtökin eru nánar skilgreind í 2. gr. pul.  

Skrá er skilgreind í 3. tl. 1. mgr. 2. gr. pul. sem skipulagt safn persónuupplýsinga um ákveðna 

einstaklinga. Allar persónuupplýsingar sem unnar eru rafrænt falla innan gildissviðs laganna en 

utan gildissviðsins falla persónuupplýsingar sem unnar eru handvirkt og eru ekki hluti af skrá.59 

Í persónuverndarreglugerðinni, rétt eins og í tilskipun 95/46/EB, er ekki tilgreint sérstaklega að 

                                                 
57 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 29) 34. 
58 Alþt. 1980, A-deild, 259. 
59 Páll Hreinsson, ,,Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála'' Ritröð 5(Lagastofnun 

Háskóla Íslands 2007) 9. 
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handvirk vinnsla sem er hluti af skrá falli undir gildissvið reglugerðarinnar, sbr. 6-lið 1. mgr. 4. 

gr. pvrg.  

Vinnsla er skilgreind í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. pul. sem sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar sem 

persónuupplýsingar eru unnar bæði handvirkt og rafrænt. Hugtakið er því skilgreint fremur rúmt 

í persónuverndarlögum í samræmi við tilskipunina. Til vinnslu telst því hvers kyns söfnun, 

skráning, varðveisla, breyting, miðlun og eyðing upplýsinga sé um að ræða persónuupplýsingar. 

Undir vinnslu fellur jafnframt það eitt að geyma upplýsingar.60  

Persónuupplýsingar eru upplýsingar sem eru persónugreindar eða persónugreinanlegar og 

sem hægt er að rekja til tiltekins einstaklings með beinum eða óbeinum hætti, sbr. 1. tl. 1. mgr. 

2. gr. pul. Persónugreindar upplýsingar eru þær upplýsingar sem merktar eru með auðkenni hins 

skráða en persónugreinanlegar upplýsingar eru upplýsingar sem unnt er að nota til að rekja til 

hins skráða. Gerður er greinarmunur á ,,persónuupplýsingum‘‘ og ,,viðkvæmum 

persónuupplýsingum‘‘ í lögunum. Til viðkvæmra persónuupplýsinga teljast upplýsingar sem eru 

mönnum sérlega viðkvæmar, til dæmis upplýsingar um litarhátt, kynþátt, kynhneigð og svo 

framvegis. Þegar um er að ræða upplýsingar sem eru viðkvæmar þarf að uppfylla heimildir 8. og 

9. gr. pul. á meðan vinnsla með almennar persónuupplýsingar þarf einungis að uppfylla heimildir 

8. gr. pul. Af lögunum og framkvæmd Persónuverndar má ráða að dulkóðaðar upplýsingar teljast 

til persónuupplýsinga ef einhver getur afkóðað þær þannig að þær séu persónugreinanlegar.61 

Flutningur dulkóðaðra upplýsinga sem eru persónugreinanlegar fellur því undir reglur um 

miðlun.62  

Í 2. mgr. 3. gr. pul. eru nokkur efnisákvæði í lögunum sérstaklega undanþegin efnislega 

gildissviði laganna þegar um er að ræða vinnslu persónuupplýsinga í almannaþágu, s.s. í 

tengslum við starfsemi ríkisins á sviði refsivörslu.63 Lögin gilda auk þess ekki í þeim tilvikum 

þegar einstaklingur fer með persónuupplýsingar sem eingöngu varða einkahagi hans eða eru til 

persónulegra nota.  

Í ljósi þess að efnislegt gildisvið persónuverndarreglugerðarinnar er ekki ólíkt núgildandi 

lögum verður stiklað á stóru. Efnislegt gildissvið persónuverndarreglugerðarinnar er skilgreint í 

1. mgr. 2. gr. en þar segir: 

                                                 
60 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280 V.1.4. Meðferð persónuupplýsinga-skráarhugtakið. 
61 Þórður Sveinsson, „Miðlun persónuupplýsinga úr landi“ [2005] (1) Úlfljótur. 
62 Ákvörðun Persónuverndar 2. mars 2004 í máli 2003/438 þar sem Persónuvernd gaf út leyfi til miðla 

dulkóðuðum upplýsingum um hegðunarfrávik nemenda til grunnskóla í Bandaríkjunum. 
63 Efnisákvæðin sem gilda ekki í tilgreindum tilvikum eru 16., 18.-21., 24., 26., 31. og 32. laga nr. 77/2000. 
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Þessi reglugerð gildir um vinnslu persónuupplýsinga sem er sjálfvirk að hluta eða í 

heild og um vinnslu með öðrum aðferðum en sjálfvirkum á persónuupplýsingum sem 

eru eða eiga að verða hluti af skráningarkerfi.  

Hugtakið persónuupplýsingar er skilgreint með ítarlegri hætti í persónuverndarreglugerðinni 

en í núgildandi lögum. Reglugerðin hefur verið uppfærð í takt við þróun upplýsingatækni þannig 

að staðsetningargögn einstaklings og netauðkenni falla innan gildissviðs reglugerðarinnar og 

teljast til persónuupplýsinga, sbr. 1. tl. 4. gr. pvrg. Í 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar koma fram 

fjögur tilvik þar sem vinnsla persónuupplýsinga í tiltekna þágu eru undanþegin gildissviði 

reglugerðarinnar, líkt og persónuverndarlögunum. Þá skal reglugerðin og sú vernd sem hún 

mælir fyrir um gilda um einstaklinga án tillits til ríkisfangs eða búsetu, sbr. 14. formálslið pvrg.

  

3.3.3 Landfræðilegt gildissvið 

Í 4. gr. tilskipunar 95/46/EB er mælt fyrir að beita eigi innlendum lögum á grundvelli 

tilskipunarinnar þegar um er að ræða vinnslu persónuupplýsinga af hálfu ábyrgðaraðila. Af því 

leiðir að beita skal 6. gr. pul. um vinnslu ábyrgðaraðila sem hefur staðfestu á Íslandi og ef 

ábyrgðaraðili hefur staðfestu utan EES en notar búnað á Íslandi til vinnslu persónuupplýsinga.  

Ýmis álitaefni hafa sprottið upp í tengslum við beitingu landfræðilegs gildissviðs tilskipunar 

95/46/EB fyrir utan svæðisbundið gildissvið hennar. Í því sambandi hefur dómur 

Evrópudómstólsins í máli Google Inc gegn Mario González64 haft veigamikil áhrif. Í því máli 

var um að ræða einstakling sem óskaði eftir því að upplýsingar um að eign hans hefði verið sett 

á nauðungarsölu yrðu gerðar óaðgengilegar á leitarvél Google Inc. Persónuvernd á Spáni 

úrskurðaði að Google Spain og Google Inc. væru ábyrg fyrir vinnslu persónuupplýsinga 

kvartandans og því ættu þessir aðilar að eyða þessum upplýsingum úr leitarvél sinni. Google 

áfrýjaði málinu til dómstóls á Spáni sem óskaði eftir forúrskurði Evrópudómstólsins. 

Dómstóllinn taldi að vinnsla persónuupplýsinga í gegnum leitarvél, sem starfrækt væri af Google 

Inc. í þriðja landi sem væri með útibú í aðildarríki með það að markmiði að bjóða vöru og 

þjónustu, svo sem að selja auglýsingapláss, til að ná til einstaklinga í aðildarríki, félli undir a-lið 

1. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar.65 Starfsemi útibúsins og vinnsla persónuupplýsinga er svo nátengd 

að hún gerir það að verkum að reglum tilskipunarinnar er beitt fyrir utan svæðisbundna 

gildissviðs hennar til að sporna gegn því að fyrirtæki geti sniðgengið reglur tilskipunarinnar með 

                                                 
64 C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Espanola de Protección de Datos, Mario Costeja 

González[2014] EU:C2014:317. 
65 sama heimild, mgr. 55-60. 
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því að hafa netþjóna í þriðja landi en vinna með persónuupplýsingar um einstaklinga innan 

EES.66  

Þá hefur 29. gr. starfshópurinn talið að þegar einstaklingur setur upplýsingar á Netið í 

gegnum samfélagsmiðil sem er með búnað í þriðja ríki þá nái c-liður 1. mgr. 4. gr. 

tilskipunarinnar utan um þau tilvik.67 

Persónuverndarreglugerðin miðar að því að nútímavæða regluverkið í takt við samfélagslega 

þróun og ná utan um vinnslu fyrirtækja í gegnum Netið til að tryggja að einstaklingar innan EES 

njóti þeirrar verndar sem tryggð er innan EES, óháð því hvar vinnsla upplýsinganna fer fram. Til 

þess að ná þessum markmiðum var ein af meginbreytingum reglugerðarinnar að skýra hvenær 

evrópskar persónuverndarreglur ættu við.68 Í 1. mgr. 3. gr. pvrg. er sérstaklega tiltekið að svo 

lengi sem ábyrgðar- eða vinnsluaðilar hafi starfsstöð innan EES þá gildir reglugerðin um þá, óháð 

því hvar vinnslan á upplýsingunum fer fram. Í 2. mgr. 3. gr. pvrg. er gildissvæði reglugerðarinnar 

víkkað út með þeim hætti að það nær til vinnslu ábyrgðar- og vinnsluaðila sem ekki eru með 

staðfestu innan EES í tveimur tilvikum. Annars vegar ef þeir veita skráðum einstaklingum innan 

EES vöru og þjónustu og vinna persónuupplýsingar þeirra og hins vegar ef þeir hafa eftirlit með 

hegðun einstaklinga sem á sér stað innan EES. Markmið víkkunar landfræðilega gildissvæðis 

reglugerðarinnar er í fyrsta lagi að tryggja að einstaklingar innan EES njóti þeirrar verndar sem 

þeir eiga rétt á og í öðru lagi að löggjöfin nái líka til fyrirtækja sem bjóða upp á þjónustu í gegnum 

Netið. Það þarf þó að vera ljóst að ábyrgðaraðilinn hyggist beina starfsemi sinni að einstaklingum 

innan EES, sbr. 23. formálsliður pvrg.  

 

3.3.4 Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili 

Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili eru mikilvæg hugtök í persónuupplýsingarétti. Ábyrgðaraðili er sá 

aðili sem ber ábyrgð á tilgangi vinnslunnar og þeim búnaði sem notaður er við vinnslu og 

ráðstöfun persónuupplýsinga, sbr. 4. tl. 2. gr. pul. og 7. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Til ábyrgðaraðila 

geta talist einstaklingar, lögaðilar, opinber yfirvöld eða einhver aðili sem ákveður hvernig vinnsla 

                                                 
66 Article 29 Data Protection Working Party, „Update of Opinion 8/2010 on applicable law in light of the CJEU 

judgment in Google Spain“ (desember 2015) WP 179 4–5 <http://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2015/wp179_en_update.pdf> skoðað 3. mars 2018. 
67 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (2009) WP 163 5–7 

<http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp163_en.pdf> 

skoðað 3. mars 2018. 
68 „How will the EU’s data protection reform make international cooperation easier? - EU Law and 

Publications“ <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/43a3511e-f681-11e7-b8f5-

01aa75ed71a1/language-en> skoðað 1. mars 2018. 



   

 

  18 

skuli fara fram. Ábyrgðaraðilar geta verið fleiri einn og teljast þeir þá sameiginlegir 

ábyrgðaraðilar.  

Vinnsluaðili er sá sem tekur við upplýsingum frá ábyrgðaraðila og vinnur þær fyrir hönd 

hanseða á hans vegum, sbr. 5. tl. 2. gr. pul. og 7. tl. 1. mgr. 3. gr. pvrg. Samkvæmt núgildandi 

löggjöf ber ábyrgðaraðili ábyrgð á vinnsluaðila og þeim verkefnum sem hann óskar eftir að hann 

annist fyrir sig. Ábyrgðaraðili þarf alltaf að gæta þess að vinnsluaðili veiti nægilegar tryggingar 

fyrir því að vinnslan uppfylli allar kröfur persónuverndarlaga. Auk þess skal gerður 

vinnslusamningur á milli ábyrgðar- og vinnsluaðila, sbr. 81. formálslið pvrg. Með 

persónuverndarreglugerðinni eru auknar skyldur lagðar á vinnsluaðila þar sem allir þeir sem 

vinna með persónuupplýsingar verða að geta sýnt fram á að farið sé eftir lögum.69 Jafnframt er 

vinnsluaðila skylt að aðstoða og ráðleggja ábyrgðaraðila í tengslum við hvaða tækni sé best að 

nota til að tryggja vernd upplýsinganna þegar við á, sbr. 95. formálslið pvrg. Mikilvægt er að 

hlutverk vinnsluaðila og ábyrgðaraðila séu skýr þegar þeir hefja samstarf. 

 

3.3.5  Miðlun persónuupplýsinga 

Miðlun er lykilhugtak þegar kemur að flutningi persónuupplýsinga til þriðju landa. Afmörkun á 

hugtakinu miðlun þjónar þeim tilgangi að skera úr um hvers konar vinnsla telst til miðlunar og í 

hvaða tilvikum persónuverndarlög gilda.70 Færa má rök fyrir því að skýr afmörkun á hugtakinu 

sé mikilvæg til að koma í veg fyrir að lögin séu sniðgengin af fyrirtækjum, til þess að skera úr 

um hvaða aðgerðir einstaklinga falla undir miðlun og hvaða aðgerðir teljast til persónulegra nota 

sem falla utan gildissviðs tilskipunar 95/46/EB og persónuverndarreglugerðarinnar. 

Skilgreiningu á hugtakinu miðlun er þó hvorki að finna í tilskipuninni né í 

persónuverndarreglugerðinni. Þetta veldur því að ríki innan EES, sem og ríki víðsvegar um 

heiminn, skilgreina miðlun á mismunandi vegu. Í flestum ríkjum innan EES er miðlun talin vera 

hvers konar vinnsla persónuupplýsinga sem er aðeins heimil sé lagastoð fyrir henni.71  

Miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa hefur verið skilgreint sem tvíþætt ferli hérlendis.72 

Fyrst er persónuupplýsingum í skilningi 3. gr. pul., sbr. 2. gr. pvrg., safnað og þær unnar í 

samræmi við 8. og 9. gr. pul. Síðan er þeim miðlað til þriðja lands að því gefnu að skilyrði 29. 

og 30. gr. persónuverndarlaganna séu uppfyllt.73 Til dæmis telst það miðlun þegar fyrirtæki 

                                                 
69 Persónuvernd, „Leiðbeiningar fyrir vinnsluaðila“ 4. 
70 Kuner, Transborder Data Flows and Data Privacy Law (n. 47) 13. 
71 Kuner, European Data Protection Law (n. 31) 79. 
72 Í íslensku persónuverndarlögunum er notast við orðið flutning en höfundur hefur kosið að nota miðlun þar 

sem það er notað í persónuverndarreglugerðinni. 
73 Kuner, Transborder Data Flows and Data Privacy Law (n. 47) 41. 
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sendir upplýsingar til annarrar starfsstöðvar utan EES og þegar fyrirtæki sendir upplýsingar til 

annars aðila utan EES.74 Þegar persónuupplýsingum er miðlað á grundvelli fyrrgreindra 

lagaákvæða er í raun verið að beita evrópskri persónuverndarlöggjöf utan svæðisbundins 

gildissviðs hennar þar sem reglunum er ætlað að viðhalda vernd laganna við miðlun til þriðja 

lands.75 Þannig eru lagðar takmarkanir á miðlun út fyrir EES nema viðtakandi í þriðja ríki fari 

með persónuupplýsingar í samræmi við tilskipun 95/46/EB.76 Það er aðeins eitt dómafordæmi 

þar sem miðlun á Netið, af hálfu einstaklings, í skilningi tilskipunar 95/46/EB er túlkuð og var 

það í dómi Evrópudómstólsins í máli Bodil Lindqvist.77 Í því máli varð Evrópudómstóllinn við 

beiðni sænsks dómstóls, Göta hovrätt, um forúrskurð við túlkun tilskipunar 95/46/EB. Lindqvist 

var ákærð fyrir brot á sænsku persónuverndarlögunum vegna þess að hún bjó til vefsíðu sem 

hafði að geyma upplýsingar um samstarfsmenn hennar, svo sem nöfn og símanúmer þeirra. Hún 

hafði hvorki fengið samþykki, né upplýst þau um, að þessar upplýsingar væri að finna á 

vefsíðunni en lokaði henni um leið og hún fékk tilmæli frá samstarfsmönnum sínum.  

Í dómi sínum leysti Evrópudómstólinn úr tveimur álitaefnum í tengslum við miðlun 

persónuupplýsinga til þriðju landa. Í fyrsta lagi lagði hann mat á það hvaða reglur giltu um miðlun 

upplýsinga til þriðju landa og í öðru lagi með hvaða hætti upplýsingunum var miðlað. 

Rökstuðningurinn að baki niðurstöðunni var annars vegar að það eitt að upplýsingarnar væru 

settar á Netið nægði ekki til þess að notendur í þriðja ríki myndu sjá upplýsingarnar á vefsíðunni 

þrátt fyrir að þær væru aðgengilegar. Hins vegar hefði hún í raun miðlað upplýsingunum til 

netþjónustuaðilans sem var í Svíþjóð en ekki beint til aðila í þriðja ríki.78 Dómstóllinn taldi því 

að það eitt að birta persónuupplýsingar á Netinu félli ekki undir hugtakið miðlun til þriðja lands 

í skilningi laganna. Dómstóllinn tiltók að ef það að setja upplýsingar á Netið væri ávallt talin 

miðlun til þriðju landa þá hefði tilskipunin alþjóðlegt gildissvið og velti því upp að það væri þá 

enginn tilgangur með því að hafa skilyrði í tilskipuninni að þriðja land þyrfti að veita fullnægjandi 

vernd samkvæmt 25. gr.79 Það má þó leiða að því líkum að ef upplýsingarnar hefðu verið settar 

á Netið í þeim tilgangi að ná til viðskiptavina í þriðja ríki þá væri líkast til um miðlun að ræða. 

Af dómnum leiðir að við afmörkun á því hvort að birting upplýsinga teljist miðlun í skilningi 

laganna er áhersla lögð á tilganginn með birtingu upplýsinganna og hvort að það sé tiltekinn 

viðtakandi að upplýsingunum.  

                                                 
74 Þórður Sveinsson (n. 61) 150. 
75 Christopher Kuner, „Extraterritoriality and Regulation of International Data Transfers in EU Data Protection 

Law“ (2015) 5 (4) International Data Privacy Law; Oxford 235, 239. 
76 sama heimild 241. 
77 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971. 
78 sama heimild, mgr. 71. 
79 sama heimild, mgr. 68-69. 
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Evrópska persónuverndarstofnunin gaf út álit fyrir stofnanir Evrópusambandsins á túlkun 

og beitingu reglna í reglugerð nr. 45/2001/EB í tengslum við miðlun upplýsinga til þriðja lands. 

Þó svo að álitið sé hvorki byggt á tilskipun 95/46/EB, né persónuverndarreglugerðinni, þá er 

hugtakið miðlun til þriðju landa tekið fyrir í víðara samhengi. Þetta álit hefur varpað hvað mestu 

ljósi á hvað felst í miðlun. Samkvæmt Evrópsku persónuverndarstofnuninni þá er ekki nóg að 

persónuupplýsingar fari yfir landamæri til þess að falla undir lagalega hugtakið miðlun 

persónuupplýsinga til þriðja lands. Það þarf að vera til staðar einhvers konar tilgangur, ásetningur 

eða vitneskja um að upplýsingunum sé miðlað til þriðja lands. Auk framangreinds þarf að vera 

skilgreindur viðtakandi að upplýsingunum. Í álitinu er gerð grein fyrir nokkrum tilvikum sem 

persónuverndarstofnunin telur vera miðlun. Þau eru eftirfarandi:  

- ábyrgðaraðili sendir persónuupplýsingar með pósti, eða tölvupósti, til aðila í þriðja 

landi; 

- samskipti í gegnum Netið að frumkvæði ábyrgðaraðila innan EES til viðtakanda í 

þriðja landi; 

- veiting aðgangs að gagnagrunni ábyrgðaraðila á Netinu innan EES til viðtakanda 

í þriðja landi; 

- bein gagnasöfnun á persónuupplýsingum í gegnum Netið af hálfu vinnsluaðila 

utan EES fyrir hönd ábyrgðaraðila innan EES 

- birting persónuupplýsinga á Netinu af hálfu ábyrgðaraðila innan EES80 

 

Þessi listi er ekki tæmandi en gefur ágæta hugmynd um hvað telst miðlun í því umhverfi sem 

við búum í í dag.  

 

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um markmið, gildissvið og grundvallarhugtök 

persónuverndarlaga nr. 77/2000 og þær breytingar sem persónuverndarreglugerðin hefur í för 

með sér. Markmið og efnislegt gildissvið persónuverndarlaganna og reglugerðarinnar er í 

megindráttum eins en líklegt þykir þó að persónuverndarreglugerðin sé, formsins vegna, betur til 

þess fallin að ná tilskildu samræmingarmarkmiði. Ein veigamesta breyting nýrrar löggjafar er 

útvíkkað gildissvæði sem gerir það að verkum að fyrirtæki sem bjóða einstaklingum innan EES 

vöru eða þjónustu, eða hafa eftirlit með þeim, verða að hlíta reglum 

persónuverndarreglugerðarinnar óháð því hvar starfsstöð þeirra er. Reglur um gildissvið og 

reglur um miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa vinna í raun að sameiginlegu markmiði; að 

tryggja að ekki sé hægt að komast hjá því að fara með persónuupplýsingar í samræmi við evrópsk 

                                                 
80 European Data Protection Supervisor, „The transfer of personal data to third countries and international 

organisations by EU institutions and bodies“ (júl 2014) 7 <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-

07-14_transfer_third_countries_en.pdf> skoðað 15. febrúar 2018. 
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persónuverndarlög. Markmið slíkrar lagasetningar er líklega að auka öryggi við meðferð 

persónuupplýsinga.81  

Þá voru, samhengisins vegna, nokkur lykilhugtök í persónu- og persónuupplýsingarétti 

skilgreind til þess að lesandi gæti betur áttað sig á lagaumhverfinu og hugtakanotkun. Að lokum 

var inntak miðlunar til þriðju landa skýrt. Af umfjölluninni má ráða að til þess að flutningur 

persónuupplýsinga teljist miðlun til þriðja lands þarf viðkomandi að vera meðvitaður um að hann 

sé að miðla upplýsingum í tilteknum tilgangi og til skilgreinds viðtakanda. Í næsta kafla verður 

gerð nánari grein fyrir reglum um miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa.  

 

 

                                                 
81 Kuner, „Extraterritoriality and Regulation of International Data Transfers in EU Data Protection Law“ (n. 75) 

244. 
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4. Reglur um miðlun persónuupplýsinga 

4.1 Inngangur 

Miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa hefur aukist gríðarlega og sér í lagi eftir að tilskipun 

95/46/EB tók gildi, en þrátt fyrir það eru enn sömu lagalegu álitaefni til staðar og við gildistöku 

tilskipunarinnar.82 Þau eru einkum að tryggja fullnægjandi vernd persónuupplýsinga við miðlun 

og eftir að miðlun á sér stað, en nú í fjölbreyttara umhverfi en áður. Reglur um miðlun 

persónuupplýsinga til þriðju landa og alþjóðastofnana hafa ekki tekið miklum breytingum þrátt 

fyrir að reynst hafi erfitt að tryggja fullnægjandi vernd í þriðju löndum. Tímamótadómur 

Evrópudómstólsins í máli Maximillian Schrems hefur haft víðtækar afleiðingar og gert það að 

verkum að reglur um framkvæmdaákvarðanir um fullnægjandi vernd eru mun ítarlegri en áður. 

Höfundur telur því mikilvægt að rekja samkomulag Bandaríkjanna og Evrópu og dóm 

Evrópudómstólsins í máli Maximillian Schrems sem ógilti samkomulagið áður en farið verður 

yfir reglur um miðlun. Því næst verður farið ítarlega yfir reglur er gilda um ákvarðanir um 

fullnægjandi vernd og stuttlega yfir önnur lagaleg úrræði sem eru tæk við miðlun 

persónuupplýsinga til þriðju landa. 

 

4.2  Samkomulag um öruggar hafnir og Maximillian Schrems g. Data Commissioner 

4.2.1 Samkomulag um öruggar hafnir  

Miðlun persónuupplýsinga á milli Bandaríkjanna og Evrópu er mikilvægur þáttur í 

milliríkjasamstarfi ríkjanna. Viðskiptasamband Evrópu og Bandaríkjanna er sterkt og hefur 

miðlun persónuupplýsinga orðið æ mikilvægari þáttur í viðskiptum þeirra síðastliðinn áratug.83 Í 

því skyni að auðvelda miðlun persónuupplýsinga yfir Atlantshafið samþykkti 

framkvæmdastjórnin verndarkerfi Bandaríkjanna um öruggar hafnir með ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar nr. 2000/520/EB þann 26. júlí árið 2000 á grundvelli 5. mgr. 26. gr. 

tilskipunar 95/46/EB, eftir fimm ára samningaviðræður við Bandaríkin.84 Með ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar voru grundvallarreglur um einkalífsvernd í öruggum höfnum (e. Safe 

Harbour Privacy Principles) og skjal með svörum við algengum spurningum (e. FAQ), útgefnar 

af bandaríska viðskiptaráðuneytinu, samþykktar sem fullnægjandi vernd fyrir miðlun 

                                                 
82 Paul Van den Bulck, „Transfer of personal data to third countries“ (2017) 10 Academy of European Law 230. 
83 Commission, „Transfer of Personal Data from the EU to the United States of America under Directive 

95/46/EC following the Judgement by the Court of Justice in Case C-362/14 (Schrems)“ (Communication) 

COM(2015) 566 final, 2. 
84 European Parliament, „Transatlantic Digital Economy and Data Protection: State-of-Play and Future 

Implications for the EU’s External Policies“ (2016) 23. 
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persónuupplýsinga til Bandaríkjanna.85 Framkvæmdaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar var 

tekin upp í landsrétt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2000 og hafði gildi 

hérlendis.  

Á þessum tíma og enn í dag er ekki heilstæður lagabálkur sem tryggir almenna 

persónuupplýsingavernd í Bandaríkjunum.86 Samkomulagið um öruggar hafnir gerði því 

fyrirtækjum í Bandaríkjunum, sem höfðu skuldbundið sig til að fylgja reglum samkomulagsins, 

kleift að taka við persónuupplýsingum frá Evrópu á grundvelli þess.87 Framkvæmd 

samkomulagsins var á þá leið að fyrirtæki höfðu val um aðild að samkomulaginu og þurftu sjálf 

að ganga úr skugga um að þau uppfylltu reglur samkomulagsins með sjálfsvottunnar ferli (e. self-

certification).88 Bandaríska viðskiptaráðuneytið sá um að meta gildi sjálfsvottunar fyrirtækjanna 

en Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna (e. Federal Trade Commission) sá um eftirlit með 

samkomulaginu í heild.89  

Kjarni samkomulagsins var grundvallaður á sjö meginreglum90 sem verða skýrðar stuttlega 

þar sem að nýja friðhelgisamkomulagið verður skýrt síðar. Fyrsta meginreglan er 

tilkynningarskylda (e. notice). Hún felur í sér skyldu á fyrirtæki að tilkynna einstaklingi um 

tilgang söfnunar, notkun upplýsinga og hvaða réttindi standa honum til boða í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga við söfnun þeirra.91 Önnur meginreglan er reglan um valfrelsi (e. 

choice) sem gefur einstaklingnum tækifæri til að hafna birtingu persónuupplýsinga til þriðju aðila 

eða notkun persónuupplýsinga í öðrum tilgangi en upphaflega var ráðgert.92 Ef um er að ræða 

viðkvæmar persónuupplýsingar á einstaklingur rétt á því að samþykkja ráðstöfunina áður en 

persónuupplýsingar eru unnar.93 Þriðja meginreglan er um framsendingu gagna (e. onward 

transfers) sem leggur skyldu á þriðju aðila að veita fullnægjandi vernd samkvæmt samningi, auk 

þess að gætt sé að meginreglunum um valfrelsi og tilkynningarskyldu. Fjórða meginreglan um 

                                                 
85 Ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júlí 2000 nr. 2000/520/EB sem byggð er á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB og fjallar um fullnægjandi vernd samkvæmt þeim meginreglum um örugga 

höfn fyrir friðhelgi einkalífsins og þeim algengu spurningum og svörum um það efni sem viðskiptaráðuneyti 

Bandaríkjanna hefur gefið út. 51/2000 EES-viðbætir Stjtíð EES 330. Hér eftir Ákvörðun 

Framkvæmdastjórnarinnar nr. 2000/520/EB. 51/2000 EES-viðbætir Stjtíð EES 330, 331. 
86 Pardis Moslemzadeh Tehrani, Johan Shamsuddin Bin Hj Sabaruddin og Dhiviya AP Ramanathan, „Cross 

border data transfer: Complexity of adequate protection and its exceptions“ [2018] Computer Law & Security 

Review <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364917302273> skoðað 1. apríl 2018. 
87 Commission (n. 83), 2. 
88 „Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of the EU Citizens and Companies Established in the 

EU“ (Communication) COM (2013) 847 final, 2. 
89 Shara Monteleone og Laura Puccio, „From Safe Harbour to Privacy Shield - Advances and shortcomings of 

the new EU-US data transfer rules“ [2017] European Parliament 5–6. 
90 Ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar nr. 2000/520/EB. 51/2000 EES-viðbætir Stjtíð EES 330, 333-335. 
91 sama heimild, 334. 
92 sama heimild, 334. 
93 sama heimild, 334. 
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öryggi (e. security) mælir fyrir því að fyrirtæki styðjist við eðlilegar varúðarráðstafanir til að 

tryggja að persónuupplýsingar verði ekki fyrir tjóni, misnotkun, óheimilli birtingu, breytingu, 

eyðingu og að veittur sé óleyfilegur aðgangur að þeim. Fimmta meginreglan er reglan um 

heilleika gagna (e. data integrity) sem felur í sér að aðeins þeim persónuupplýsingum sem 

nauðsynlegt er að safna í samræmi við þann tilgang sem þeim er ætlað að þjóna sé safnað og að 

upplýsingarnar séu réttar og áreiðanlegar.94 Af sjöttu meginreglunni um aðgang (e. access) leiðir 

að einstaklingar skulu hafa aðgang að upplýsingum um sig og geta breytt, eytt og leiðrétt þær.95 

Sjöunda og síðasta meginreglan um eftirfylgd (e. enforcement) felur í sér skyldu á fyrirtæki að 

tryggja að viðeigandi úrræði til málskots, framfylgdar og bótaábyrgð fyrirtækisins sé tryggð ef 

það fylgir ekki reglum samkomulagsins.96 

 

4.2.1.1 Gagnrýni á samkomulagið um öruggar hafnir 

Eins og greint var frá í kafla 2.3.3 um persónuverndarreglugerðina var miðlun til þriðju landa frá 

EES í uppnámi í kjölfar uppljóstrana Edward Snowden um PRISM og UPSTREAM eftirlitskerfi 

Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna (e. National Security Agency). Það kom í ljós við 

uppljóstranir Snowden að flest fyrirtæki sem voru aðilar að PRISM voru í raun aðilar að 

samkomulaginu um öruggar hafnir.97 Þetta gerði það að verkum að bandaríska leyniþjónustan 

hafði fengið víðtækan aðgang að persónuupplýsingum frá yfir hundruð milljóna einstaklinga í 

gegnum samkomulagið þvert á þá vernd sem tilskipuninni var ætlað að tryggja.98 Í kjölfarið gaf 

framkvæmdastjórnin út 13 tilmæli í desember 2013 um endurbætur á samkomulaginu um 

öruggar hafnir.99 Þar kom fram að það þyrfti að gera bragarbót á samkomulaginu til að tryggja 

betur möguleika einstaklinga til að leita úrlausnar deilumála á skilvirkan og ódýran hátt, tryggja 

gagnsæi og efla efnislegar meginreglur. Auk framangreinds þyrfti samkomulagið að tryggja að 

eftirlit með sjálfsvottunarkerfinu væri skilvirkt og að bandarísk stjórnvöld framfylgdu reglum 

samkomulagsins.100 Framkvæmdastjórnin hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki ógilt eða 

endurskoðað samkomulagið fyrr þar sem ljóst var að það tryggði einungis vernd að forminu til 

                                                 
94 Ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar nr. 2000/520/EB. 51/2000 EES-viðbætir Stjtíð EES 330, 335. 
95 sama heimild, 335. 
96 „U.S. - EU Safe Harbour Framework - A Guide to Self-Certification“ (mars 2009) 3–4. 
97 „Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of the EU Citizens and Companies Established in the 

EU“ (n. 88) 7. 
98 „Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of the EU Citizens and Companies Established in the 

EU“ (n. 88). 
99 sama heimild. 
100 sama heimild. 
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en ekki í framkvæmd.101 Mikilvægt er þó að hafa í huga að miklir hagsmunir voru í húfi og að 

samkomulagið um öruggar hafnir var í raun drifið af stjórnmálum og mikilsverðum 

viðskiptahagsmunum. 

Þann 6. október 2015 kvað Evrópudómstóllinn upp tímamótadóm í máli Maximillian 

Schrems gegn Data Protection Commissioner sem ógilti samkomulagið um öruggar hafnir. Þessi 

dómur varð þess valdandi að miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa og þau kerfi sem slík 

miðlun er byggð á komust í kastljósið. Í næsta kafla verður farið ítarlega yfir dóm 

Evrópudómstólsins í fyrrgreindu máli vegna þeirra víðtæku áhrifa sem hann hefur haft á reglur 

um miðlun persónuupplýsinga.  

  

4.2.2 Dómur í máli C-362/14 Maximillian Schrems gegn Data Protection Commissioner 

Málið hófst á því að Maximillian Schrems102 lagði fram kvörtun þann 25. júní 2013, þar sem 

hann bað eftirlitsyfirvöld á Írlandi103 að koma í veg fyrir að Facebook Ireland Limited104 gæti 

flutt persónuupplýsingar hans til Facebook Inc. í Bandaríkjunum á grundvelli samkomulagsins 

um öruggar hafnir. Hann færði rök fyrir því að samkomulagið tryggði ekki vernd í samræmi við 

25. gr. tilskipunarinnar 95/46/EB gegn eftirlitsathöfnum bandarískra stjórnvalda og vísaði í því 

samhengi til uppljóstrana Snowden.105 Persónuvernd á Írlandi hafnaði beiðni Schrems um að 

rannsaka málið þar sem það væru engar sannanir þess efnis að bandarísk stjórnvöld hefðu skoðað 

persónuupplýsingar hans og á grundvelli 6. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar hefðu þau ekki heimild 

til að leggja mat á ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um fullnægjandi vernd. Hann fór því 

með málið fyrir dóm á Írlandi (e. Irish High Court). Dómstóllinn óskaði eftir forúrskurði frá 

Evrópudómstólnum um hvort eftirlitsyfirvöld væru bundin við ákvarðanir 

framkvæmdastjórnarinnar í dómi sínum 18. júní 2014. Til að svara fyrrgreindri spurningu með 

fullnægjandi hætti taldi Evrópudómstóllinn nauðsynlegt að kanna hvort samkomulagið tryggði 

fullnægjandi vernd. 

Yfirdeild Evrópudómstólsins (e. Grand Chamber) tók fyrst til skoðunar valdheimildir 

eftirlitsyfirvalda á grundvelli 28. gr. tilskipunar 95/46/EB til að meta hvort þriðja land veitti 

fullnægjandi vernd. Því næst tók dómstóllinn til skoðunar gildi ákvörðunar 

framkvæmdastjórnarinnar nr. 2000/520/EB um samkomulagið um öruggar hafnir. Þá var áhersla 

                                                 
101 Daniel R Leathers, „Giving Bite to the EU-U.S. Data Privacy Safe Harbor: Model Solutions for Effective 

Enforcement“ 41 51, 242. 
102 Hér eftir Schrems. 
103 Hér eftir Persónuvernd á Írlandi. 
104 Hér eftir Facebook á Írlandi. 
105 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 28. 
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lögð á mikilvægi þess að túlka ákvæði tilskipunarinnar í ljósi 7. og 8. gr. sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi.106 Evrópudómstóllinn tiltók sérstaklega að beita ætti reglum Evrópuréttar um 

samkomulagið um öruggar hafnir þar sem miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa væri vinnsla 

persónuupplýsinga í skilningi b-liðar 2. gr. tilskipunarinnar.107 

 

4.2.2.1  Hlutverk eftirlitsyfirvalda 

Í dóminum var sérstaklega tiltekið hvert hlutverk og markmið landsbundinna 

persónuverndaryfirvalda væri. Það væri einkum að standa vörð um réttindi einstaklinga við 

vinnslu persónuupplýsinga og tryggja frjálst flæði persónuupplýsinga milli ríkja. Á grundvelli 

þessa tilgangs hefðu eftirlitstofnanir víðtækar heimildir til að viðhalda jafnvægi á milli verndar 

persónuupplýsinga og frjáls flæðis upplýsinga.108 Dómstóllinn taldi jafnframt að lykilatriði í því 

að viðhalda jafnvæginu væri að tryggja sjálfstæði eftirlitsyfirvalda. Þó svo að valdheimildir 

eftirlitsyfirvalda væru í raun takmarkaðar við vinnslu persónuupplýsinga í aðildarríkinu þá væri 

miðlun upplýsinga til þriðja lands í sjálfu sér vinnsla persónuupplýsinga og félli þar með undir 

lög aðildarríkisins og innan valdheimilda eftirlitsyfirvalda.109 

Evrópudómstóllinn og lögsögumaðurinn (e. Advocate General) voru þeirrar skoðunar að 

það væri þvert á markmið 25. og 28. gr. tilskipunar 95/46/EB að takmarka heimildir 

eftirlitsyfirvalda þegar einstaklingur færi þess á leit að það rannsakaði hvort þær 

persónuupplýsingar sem verið væri að miðla nytu fullnægjandi verndar í skilningi laganna. 

Jafnframt taldi dómstóllinn að þrátt fyrir að framkvæmdaákvarðanir væru bindandi fyrir 

aðildarríki og stofnanir þess samkvæmt 4. mgr. 288. gr. SUSE væri það skýrt í 3. mgr. 28. gr. 

tilskipunarinnar og 3. mgr. 8. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi að aðildarríki og 

framkvæmdastjórninni bæri skylda til að tilkynna hvort öðru ef það teldi þriðja land ekki veita 

fullnægjandi vernd. Þá tiltók lögsögumaðurinn sérstaklega að persónuverndaryfirvöld gætu hafið 

málarekstur þar sem innlend lög hefðu verið brotin og grunur léki á að þriðja land veiti ekki 

fullnægjandi vernd.110 

Niðurstaða Evrópudómstólsins var sú að ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um 

fullnægjandi vernd kæmi ekki í veg fyrir að landsbundin eftirlitsyfirvöld gætu rannsakað kvörtun 

                                                 
106 sama heimild, mgr. 38-39. 
107 sama heimild, mgr. 44. 
108 sama heimild, mgr. 42. 
109 sama heimild mgr. 44-45, 47. 
110 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:627, Opinion of 

AG BOT, mgr. 61, 93, 119. 
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einstaklings um að persónuupplýsingum væri miðlað til þriðja lands sem veitti ekki fullnægjandi 

vernd.111  

 

4.2.2.2 Gildi samkomulagsins um öruggar hafnir 

Því næst leysti dómstóllinn úr gildi ákvörðunar 2000/520/EB í ljósi 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 

95/46/EB og með hliðsjón af sáttmála ESB um grundvallarréttindi. Dómstóllinn byrjaði á því að 

fara yfir þau skilyrði sem ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um fullnægjandi vernd þurfa að 

uppfylla. Í 25. gr. tilskipunarinnar er ekki að finna skilgreiningu á því hvað felst í fullnægjandi 

vernd heldur er tilgreint að verndin í þriðja landi skuli metin í ljósi aðstæðna við miðlun 

persónuupplýsinga. Lögsögumaðurinn tilgreindi sérstaklega að af 6. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar 

leiddi að sú mikla persónuupplýsingavernd sem veitt er í Evrópu skyldi tryggð við miðlun 

upplýsinga til þriðju landa.112 Samkvæmt dómnum og lögsögumanninum leggur setningin 

,,fullnægjandi vernd‘‘ (e. adequate protection) þá skuldbindingu á þriðja land að það gangi úr 

skugga um að sú vernd sem tryggð sé í innlendum lögum eða í gegnum alþjóðlegar 

skuldbindingar sé ,,í meginatriðum sambærileg‘‘ (e. essentially equivalent) þeirri vernd sem 

tryggð er innan ESB á grundvelli tilskipunar 95/46/EB sem túlkuð er í ljósi sáttmálans um 

grundvallarréttindi.113 Þá er einnig mikilvægt að þriðja land geti sýnt fram á það í framkvæmd 

að verndin sé fullnægjandi og skilvirk þó svo að þær leiðir sem þriðja landið kann að hafa til 

málskots séu ólíkar þeim sem eru innan EES.114 

Þá kannaði dómstóllinn gildi samkomulagsins með því að skoða efni 1. gr. ákvörðunar nr. 

2000/250/EB í ljósi tilskipunar 95/46/EB og sáttmála ESB grundvallarréttindi. Dómstóllinn 

byrjaði á því að kanna hvort sjálfsvottunarfyrirkomulagið stæðist efni 6. mgr. 25. gr. 

tilskipunarinnar og komst að þeirri niðurstöðu að sjálfsvottunarfyrirkomulagið væri í sjálfu sér 

ekki þvert á skilyrði 6. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar. Í greininni eru sett þau skilyrði fyrir því að 

framkvæmdastjórnin geti komist að þeirri niðurstöðu að þriðja landið veiti fullnægjandi vernd 

og að hún sé tryggð í krafti innlendra laga eða alþjóðaskuldbindinga. Það sem vakti athygli 

dómsins var að ákvörðunin tók ekki mið af þeirri vernd sem var að finna í innlendum lögum eða 

alþjóðlegum skuldbindingum en almennt grundvallast sú vernd í raun á eftirlitskerfum og 

úrræðum sem tryggja að friðhelgi einkalífs, grundvallarréttindi og frelsi manna sé tryggt.115 Auk 

                                                 
111 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 66. 
112 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:627, Opinion of 

AG BOT, mgr. 139. 
113 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 73. 
114 sama heimild, mgr. 74. 
115 sama heimild, mgr. 71. 
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þess hefði framkvæmdastjórnin átt að skoða reglulega hvort sú vernd sem þriðja ríkið tryggði 

væri byggt á staðreyndum og væri lagalega rökstudd.116 Þá taldi dómurinn að þar sem það væru 

ekki viðeigandi verndarráðstafanir í bandarískum rétti og meginreglur samkomulagsins tækju 

aðeins til fyrirtækja sem væru þátttakendur samkomulagsins var ljóst að bandarísk stjórnvöld 

væru undanþegin reglunum.117 Dómstóllinn fékk því ekki séð að raunveruleg vernd í skilningi 2. 

og 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB væri til staðar í þriðja landinu. 

Samkvæmt samkomulaginu um öruggar hafnir var heimit að takmarka grundvallarréttindi 

að því marki sem nauðsynlegt var til að vernda almannahagsmuni, þjóðaröryggi eða við 

löggæslu. Í ákvörðuninni kom fram að í þeim tilfellum þegar innlend lög í Bandaríkjunum 

stönguðust á við reglur samkomulagsins þá hefðu innlend lög forgangsáhrif og lögaðilar skyldu 

fylgja þeim án takmarkanna.118 Dómstóllinn gagnrýndi þetta og taldi að löggjöf sem gerði það 

að verkum að stjórnvöld hefðu aðgang að ótakmörkuðu magni af persónuupplýsingum óháð því 

hvort þær væru viðkvæmar eða ekki, á almennum grundvelli, færi gegn friðhelgi einkalífs í ljósi 

7. gr. sáttmálans um grundvallarréttindi.119 Í þessu samhengi minntist dómstóllinn á þær 

meginreglur sem skilgreindar voru í máli Digital Rights Ireland120 í tengslum við lögmæti eftirlits 

af hálfu stjórnvalda á grundvelli þjóðaröryggis. Auk framangreinds taldi dómstóllinn að brotið 

væri gegn 47. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi því engin réttarúrræði stæðu 

einstaklingum til boða. Þá kæmi aldrei fram í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar að Bandaríkin 

veittu fullnægjandi vernd.121 Ákvörðunin bar því ekki þess merki að takmörkun á 

grundvallarréttindum einstaklinga væri bundin við það sem væri nauðsynlegt hverju sinni og að 

meðalhófs væri gætt. Dómstóllinn taldi 1. gr. ákvörðunar 2000/520/EB því ekki uppfylla skilyrði 

6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/48/EB og hún væri því ógild.122 

Því næst ógilti dómstóllinn 3. gr. ákvörðunarinnar þar sem hún takmarkaði 

rannsóknarmöguleika eftirlitsyfirvalda á grundvelli 28. gr. tilskipunarinnar við afmörkuð 

tilvik.123 Dómstóllinn taldi að framkvæmdastjórnin hefði farið fram úr þeim valdheimildum sem 

leiddu af 6. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar. Því komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

þörf á því að kanna samkomulagið með ítarlegri hætti fyrst að 1. og 3. gr. samkomulagsins væru 

                                                 
116 sama heimild, mgr. 76. 
117 sama heimild, mgr. 81-83. 
118 sama heimild, mgr. 84-86. 
119 sama heimild, mgr. 94. 
120 Sameinuð mál C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland and Seitlinger and others [2012] 

EU:C:2014:238, mgr. 33. 
121 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 97. 
122 sama heimild, mgr. 98. 
123 sama heimild, mgr. 99-104. 
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ógildar. Framkvæmdaákvörðun um samkomulagið um öruggar hafnir var því fellt úr gildi í heild 

sinni af Evrópudómstólnum þann 6. október 2015.124 

 

4.2.3  Greining á niðurstöðum dómsins í máli Maximillian Schrems 

Það er hægt að skipta niðurstöðum dómsins í tvö meginþætti. Í fyrsta lagi er beiðni einstaklings 

um rannsókn á miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa innan valdheimilda eftirlitsyfirvalda. Í 

öðru lagi þarf framkvæmdastjórnin að rannsaka gaumgæfilega hvort fullnægjandi vernd sé í raun 

tryggð með samkomulagi af þessu tagi og sérstaklega skal gæta að því að undanþáguheimildir 

stjórnvalda á grundvelli þjóðaröryggis séu ekki ótakmarkaðar. Dómurinn í máli Schrems hefur 

haft margvíslegar afleiðingar í för með sér, einkum í tengslum við hvað felst í skilyrðinu um 

fullnægjandi vernd og afmörkun á valdheimildum landsbundinna eftirlitsyfirvalda í tengslum við 

framkvæmdaákvarðanir. 

Með dómnum var valdsvið landsbundinna eftirlitsyfirvalda innan EES víkkað út og hlutverk 

þeirra styrkt með því að leggja á þær auknar skyldur til að rannsaka beiðnir einstaklinga í 

tengslum við ákvarðanir um fullnægjandi vernd.125 Nýja persónuverndarreglugerðin hefur tekið 

mið af dómnum og veitt persónuverndaryfirvöldum heimild til að fyrirskipa tímabundna stöðvun 

gagnaflæðis til viðtakanda í þriðja landi eða til alþjóðastofnunar á grundvelli j-liðar 2. mgr. 58. 

gr. pvrg. Jafnframt er þeim veitt heimild til að hefja eða taka þátt í málarekstri telji þær þess þörf, 

sbr. 5. gr. 58. gr. pvrg.126 Athyglisvert er að velta því upp að auknar heimildir eftirlitsyfirvalda 

til að rannsaka og hefja málarekstur gæti stangast á við samræmingarmarkmið 

persónuverndarreglugerðarinnar ef margar eftirlitstofnanir vefengja gildi framkvæmdaákvarðana 

þar sem þarlendir dómstólar geta komist að mismunandi niðurstöðum.127  

Dómurinn metur fullnægjandi vernd í ljósi sáttmálans um grundvallarréttindi og túlkar 6. 

mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB á þann máta að verndin sem þriðja land veitir þurfi að vera ,,í 

megindráttum sambærileg‘‘ þeirri vernd sem veitt er innan EES. Af dómnum og grein 

Christopher Kuner128 má ráða að það eru einkum sjö atriði sem framkvæmdastjórnin þarf að hafa 

í huga við mat á því hvort þriðja land veiti fullnægjandi vernd. Í fyrsta lagi þarf þriðja land að 

hafa burði til að tryggja fullnægjandi vernd við miðlun persónuupplýsinga. Það þarf að tryggja 

að ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sé endurskoðuð reglulega í ljósi aðstæðna í tengslum við 

                                                 
124 sama heimild, mgr. 106. 
125 Christopher Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (2017) 18 (04) 

German Law Journal 894. 
126 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 65. 
127 Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (n. 125) 895. 
128 sama heimild 899–900. 
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miðlun til viðkomandi lands.129 Í öðru lagi skal mat á verndinni í þriðja landi taka mið af 

innlendum lögum landsins og alþjóðaskuldbindingum.130 Í þriðja lagi skulu sjálfsvottunarkerfi 

vera áreiðanleg og eftirlit skal haft með þeim í framkvæmd.131 Í því sambandi er vísað til þess að 

þrátt fyrir að sjálfsvottunarkerfið sé ekki óheimilt þá búi það yfir veikleikum og verði einungis 

fullnægjandi þegar raunverulegt eftirlit er haft með því. Í fjórða lagi skal ákvörðun um 

fullnægjandi vernd innihalda nákvæma lýsingu á því hvernig þriðja land tryggir fullnægjandi 

vernd.132 Í fimmta lagi mega lög þriðja ríkis um þjóðaröryggi, löggæsluyfirvöld og 

almannahagsmuni ekki takmarka eða njóta forgangs fram yfir reglur samkomulagsins.133 Í sjötta 

lagi þarf að tryggja að stjórnvöld geti ekki sniðgengið reglur sem hafa það að markmiði að tryggja 

vernd grundvallarréttinda nema það sé bersýnilega nauðsynlegt og að meðalhófs sé gætt.134 Um 

þessar takmarkanir á grundvallarréttindum einstaklinga verða að vera skýrar reglur til þess að 

koma í veg fyrir misnotkun á persónuupplýsingum.135 Það leiðir einnig af fyrri dómafordæmum 

Evrópudómstólsins að þrátt fyrir að heimilt sé að takmarka grundvallarréttindi einstaklinga 

samkvæmt 1. mgr. 52. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi þá þarf samt sem áður að virða 

grundvallarréttindi við takmörkun á þeim.136 Loks þarf löggjöf þriðja lands að tryggja að það sé 

tilgangur með söfnun og geymslu gagna sem er ekki byggður á almennum grundvelli og er 

réttlætanlegur með hliðsjón af notkun gagnanna.137 

Af dómnum leiðir að til þess að tryggja að fullnægjandi vernd sé til staðar þarf að kanna 

fyrrgreind atriði og raunverulega framkvæmd laganna í þriðja landi með hliðsjón af þeirri vernd 

sem tryggð er í sáttmála ESB um grundvallarréttindi. Það er því umfangsmikið verk að ganga úr 

skugga um að vernd í þriðja landi sé fullnægjandi. Þá má velta því upp hvort það sé raunhæft að 

ætlast til þess að þriðja land geti uppfyllt ofangreinda þætti í samræmi við evrópskar reglur? Það 

verður því forvitnilegt að sjá hvort framkvæmdastjórninni hafi tekist að meta með fullnægjandi 

hætti hvort vernd í þriðja landi sé í megindráttum sambærileg og innan Evrópska 

efnahagssvæðisins á grundvelli fyrrgreindra sjónarmiða. Í næsta undirkafla verður fjallað um 

miðlun á grundvelli ákvörðunar um fullnægjandi vernd og áhrif niðurstöðu Evrópudómstólsins í 

máli Schrems á efni reglna um miðlun í persónuverndarreglugerðinni kannað.  

 

                                                 
129 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 74-76. 
130 sama heimild, mgr. 71. 
131 sama heimild, mgr. 81. 
132 sama heimild, mgr. 83. 
133 sama heimild, mgr. 85-87. 
134 sama heimild, mgr. 88-90. 
135 sama heimild, mgr. 91. 
136 Mál C-300/11 ZZ v. Secretary for the Home department [2013] EU:C:2012:563, mgr. 51. 
137 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 93. 
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4.3  Miðlun á grundvelli ákvörðunar um fullnægjandi vernd  

Af 25. gr. tilskipunar 46/95/EB leiðir að til staðar er almennt bann við miðlun persónuupplýsinga 

til landa utan EES sem veita ekki fullnægjandi vernd.138 Í persónuverndarreglugerðinni er miðlun 

enn háð takmörkunum, sbr. 44. gr. pvrg. Takmörkun á miðlun persónuupplýsinga hefur einkum 

þann tilgang að tryggja markmið reglugerðarinnar um vernd grundvallarréttinda og frelsi manna 

og frjálst flæði persónuupplýsinga innan EES. Það er mikilvægt að þessar takmarkanir á miðlun 

séu til staðar í lögum ríkja innan EES svo ríkin geti verið þess fullviss að upplýsingunum verði 

ekki miðlað frá öðru ríki innan EES til þriðja lands sem uppfyllir ekki kröfur um fullnægjandi 

vernd.139 Ætla má að ef reglurnar væru ekki með þessum hætti myndi það hindra frjálst flæði 

persónuupplýsinga innan EES.  

Samkvæmt tilskipuninni og persónuverndarlögunum nr. 77/2000 geta aðildarríki og 

ábyrgðaraðilar metið hvort þriðja land veiti fullnægjandi vernd í tilvikum þar sem matið er 

tiltölulega einfalt, sbr. 3. mgr. 29. gr. pul. Í flóknari tilvikum getur framkvæmdastjórnin ákveðið 

að tiltekin lönd, tiltekin svæði þar eða tilgreindur geiri eða alþjóðastofnun tryggi fullnægjandi 

vernd með framkvæmdaákvörðun (e. adequacy decision), sbr. 2. mgr. 29. gr. pul. og 3. mgr. 45. 

gr. pvrg.140 Til að framkvæmdaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar hafi gildi á Íslandi þarf að 

taka hana upp í EES-samninginn. Ákvarðanir um fullnægjandi vernd er að finna í auglýsingu nr. 

228/2010 um flutning persónuupplýsinga til annarra landa. Þegar ríki eru talin veita fullnægjandi 

vernd í heild er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þeirra ótakmarkað. Í tilviki 

Bandaríkjanna er hins vegar aðeins hægt að miðla persónuupplýsingum með ótakmörkuðum 

hætti til fyrirtækja sem gerast aðilar samkomulagsins til varnar friðhelgi einkalífsins. Slík 

ákvörðun telst vera ákvörðun um fullnægjandi vernd að hluta til (e. partial adequacy 

decisions).141 Um miðlun til annarra fyrirtækja í Bandaríkjunum fer því eftir 30. gr. pul.  

Við mat á því hvort ríki veiti fullnægjandi vernd þarf að huga að mörgum þáttum og ákveðin 

atriði persónuverndarlöggjafarinnar innan EES þurfa að vera til staðar til þess að ríki verði talið 

veita viðeigandi vernd. Af 44. gr. pvrg. leiðir að beiting reglna um miðlun til þriðju landa skal 

ávallt að taka mið af þeirri vernd sem reglugerðin leitast við að tryggja. Í umfjölluninni sem fer 

hér á eftir verður fyrst litið til reglna sem þurfa að vera til staðar í þriðja landi við ákvörðun um 

                                                 
138 Þórður Sveinsson (n. 61) 145. 
139 sama heimild 144. 
140 Í dag eru 11 ríki talin veita persónuupplýsingum fullnægjandi vernd skv. ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

og hafa gildi hérlendis, t.a.m. Nýja-Sjáland, Ísarel, Kanada, Argentina, Sviss, sbr. auglýsing nr. 228/2010. 
141 „European Commission - PRESS RELEASES - Digital Single Market – Communication on Exchanging and 

Protecting Personal Data in a Globalised World Questions and Answers“ <http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-17-15_en.htm> skoðað 18. mars 2018. 
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fullnægjandi vernd.   

 

4.3.1 Sjónarmið sem líta þarf til við ákvörðun um fullnægjandi vernd 

Það leiðir af nýja regluverkinu og túlkun Evrópudómstólsins í máli Schrems að löggjöf og kerfi 

þriðja lands þurfa að uppfylla ákveðnar meginreglur persónuupplýsingaréttar um vinnslu, 

verklag og fullnustu.142 Þá þarf að vera tryggt að verndarstig í þriðja landi sé í meginatriðum 

sambærilegt þeirri vernd sem veitt er innan EES og að einstaklingar geti framfylgt réttindum 

sínum frammi fyrir stjórnvaldi, sbr. 104 formálslið pvrg. Þær kröfur sem ákvarðanir um 

fullnægjandi vernd þurfa að standast eru mun skýrari og ítarlegri eftir dóm Evrópudómstólsins í 

máli Schrems. Þar sem niðurstöður dómsins um þætti sem þarf að huga við mat á fullnægjandi 

vernd eru í megindráttum endurspeglaðar í nýja regluverkinu. Núgildandi ákvarðanir eru byggðar 

á 6. mgr. 25. tilskipun 95/46/EB, sbr. 29. gr. pul., en í ljósi þess að 45. gr. pvrg tekur mið af þeim 

úrbótum sem Evrópudómstóllinn lagði til verður umfjöllun byggð á efni 45. gr. pvrg. enda þykir 

líklegt að Evrópudómstóllinn muni leggja til grundvallar niðurstöðuna í máli Schrems við mat á 

friðhelgisamkomulaginu og öðrum framkvæmdaákvörðunum. 

Í 2. mgr. 45. gr. pvrg. eru þrír meginþættir sem framkvæmdastjórnin skal taka mið af við 

mat á því hvort gefa eigi út ákvörðun um að þriðja land veiti fullnægjandi vernd í samræmi við 

3. mgr. 45. gr. pvrg. Þegar viðmiðin í 2. mgr. 45. gr. pvrg. eru könnuð er mikilvægt að fram fari 

tvíþætt mat.143 Annars vegar efnislegt mat á reglunumog hins vegar mat á úrræðum til að tryggja 

skilvirka beitingu þeirra í þriðja landi. Kjarni þeirrar lágmarksverndar sem þarf að vera til staðar 

í þriðja landi má leiða af sáttmála ESB um grundvallarréttindi og persónuverndarreglugerðinni.  

Í fyrsta lagi skal kanna hvort grundvallarréttindi séu tryggð, jafnt í almennri löggjöf, sem og 

í sérlöggjöf. Þetta skal kannað með því að skoða efnislegar reglur um almannaöryggi, landvarnir, 

þjóðaröryggi og aðgang opinberra yfirvalda að persónuupplýsingum. Þá skulu reglurnar 

skoðaðar í framkvæmd, meðal annars hvernig miðlun frá þriðja landi til annars þriðja lands er 

háttað, samanber a-lið 2. mgr. 45. gr. pvrg. Í öðru lagi skal kanna hvort það sé starfrækt sjálfstætt 

og skilvirkt eftirlitsyfirvald sem hefur umsjón með framfylgni á reglum um persónuvernd og að 

réttindi einstaklinga séu tryggð, sbr. b-lið 2. mgr. 45. gr. pvrg. Auk þess þarf eftirlitsyfirvaldið 

að hafa viðeigandi valdheimildir til að beita viðurlögum sé reglum ekki fylgt. Í þriðja lagi þarf 

að rannsaka þjóðarréttarsamninga og alþjóðaskuldbindingar sem þriðja landið hefur gengist við 

til að meta hvort þær hafi áhrif á þá vernd sem þriðja land veitir. Við mat á lagaumhverfi þriðja 

                                                 
142 Article 29 Data Protection Working Party, „Adequacy Referential“ (6. febrúar 2018) WP 254 

<http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108> skoðað 3. mars 2018. 
143 sama heimild 2. 
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lands hefur 29. gr. starfshópurinn lagt áherslu á, í nýlegu áliti, að grunnreglur 

persónuverndarlaganna séu tryggðar í löggjöf aðildarríkjanna og að sérreglur gildi um vinnslu 

viðkvæmra persónuupplýsinga. Það er því mikilvægt að grunnreglur persónuverndar séu 

tryggðar við hvers konar vinnslu persónuupplýsinga. Auk framangreinds þurfa að vera til staðar 

ákveðnir þættir sem stuðla að góðu eftirlits- og úrlausnarkerfi og takmarka inngrip löggæsluaðila 

og stjórnvalda. Þessir þættir verða útskýrðir nánar í næstu undirköflum. 

 

4.3.1.1  Meginreglur í persónuupplýsingarétti sem skulu vera tryggðar í þriðja landi 

Í áliti 29. gr. starfshópsins144 eru tiltekin ákveðin grundvallaratriði og verklagsreglur sem 

starfshópurinn telur mikilvægt að séu til staðar í þriðja landi. Þar er að finna upptalningu á 

efnislegum meginreglum sem þurfa að vera til staðar í löggjöf þriðja lands og ekki virðist gerður 

greinarmunur á því hvort um er að ræða ákvarðanir um fullnægjandi vernd í heild eða hluta. 

Þessar meginreglur má að hluta til finna í 7. gr. pul. og 5. gr. pvrg. Fyrst verður því stuttlega 

fjallað um þær meginreglur sem starfshópurinn telur að taka þurfi tillit til við mat á fullnægjandi 

vernd. 

Í fyrsta lagi skulu vera til staðar grundvallarhugtök í þriðja landi sem eru að meginstefnu til 

í samræmi við evrópsk hugtök. Þar má nefna hugtökin ábyrgðar- og vinnsluaðili, viðkvæmar 

persónuupplýsingar og vinnsla.  

Í öðru lagi skal sanngirnisreglan vera tryggð í löggjöfinni. Í henni felst að 

persónuupplýsingar skulu vera unnar á skýrt tilgreindum grundvelli og á lögmætan, sanngjarnan 

og gagnsæjan hátt. Evrópska persónuverndarregluverkið tiltekur sérstaklega á hvaða grundvelli 

vinnsla persónuupplýsinga er lögmæt. Dæmi um það er til að mynda þegar einstaklingur veitir 

samþykki sitt fyrir vinnslu, vinnslan er nauðsynleg vegna framkvæmdar þjónustusamnings eða 

til að uppfylla lagaskyldu ábyrgðaraðila í samræmi við 6. gr. pvrg.  

Í þriðja lagi skal meginreglan um takmörkun vegna tilgangs vera virt. Í henni felst að 

persónuupplýsingum skal aðeins safnað í skýrt tilgreindum tilgangi og takmarkast við það sem 

nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar, sbr. b-liður 1. mgr. 5. gr. pvrg.  

Í fjórða lagi skal tryggt að persónuupplýsingum sé aðeins safnað séu þær nægilegar, 

viðeigandi og ekki umfram það sem þörf er á miðað við tilgang vinnslunnar í samræmi við 

meginregluna um lágmörkun gagna og meðalhófsregluna, sbr. c-lið 5. gr. pvrg.  

                                                 
144 sama heimild 4–6. 
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Í fimmta lagi skal vera til staðar geymslutakmörkun sem takmarkar það að upplýsingar séu 

geymdar lengur en þörf er á miðað við tilgang vinnslunnar nema það sé sérstaklega nauðsynleg, 

sbr. e-liður 5. gr. pvrg.145  

Í sjötta lagi felur meginreglan um heilleika og trúnað í sér að hver sá aðili sem vinnur 

persónuupplýsingar skuli tryggja að vinnslan fari fram á þann hátt að öryggi persónuupplýsinga 

sé fyllilega tryggt, þar með talið gegn óleyfilegri og ólögmætri vinnslu og öðru tjóni sem kann 

að hljótast af vinnslunni, sbr. f. lið 5. gr. pvrg. Þetta skal tryggt með því að styðjast við viðeigandi 

tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir.  

Í sjöunda lagi skal tryggja meginregluna um gagnsæi með því að einstaklingur geti nálgast 

allar helstu upplýsingar um vinnslu eigin persónuupplýsinga á aðgengilegu og auðskiljanlegu 

formi. Þar á meðal upplýsingar um tilgang og á hvaða grundvelli vinnslan er byggð, hver sé 

ábyrgðaraðili vinnslunnar og hver séu réttindi einstaklingsins. Þessi regla er mjög mikilvæg og 

margítrekuð í persónuverndarreglugerðinni. Auk þess eru þó nokkur nýmæli í reglugerðinni sem 

eru sett gagngert í þeim tilgangi að tryggja enn frekar sanngjarna og gagnsæja vinnslu gagnvart 

einstaklingum og upplýsa þau upp réttindi sín, sbr. 12. og 13. gr. pvrg.  

Í áttunda lagi skulu ákveðin réttindi einstaklinga vera tryggð sérstaklega. Réttindi 

einstaklinga til aðgangs, leiðréttingar og eyðingar gagna og réttur til að andmæla eru aukin í nýrri 

persónuverndarlöggjöf og meiri áhersla er lögð á ábyrgðaraðila að tryggja að einstaklingar séu 

upplýstir um réttindi sín. Rétturinn til aðgangs felur í sér að einstaklingar eigi rétt á upplýsingum 

um hvort verið sé að vinna persónuupplýsingar um þá. Þá eiga þeir einnig rétt á því að fá aðgang 

að upplýsingum er varða þá sjálfa, sem og afrit af þeim upplýsingum sé þess óskað, sbr. 15. gr. 

pvrg. Einstaklingar eiga einnig rétt á því að fara fram á að persónuupplýsingum um þá verði 

leiðréttar séu þær ónákvæmar eða láta fullgera þær í samræmi við 16. gr. pvrg. Í þeim tilvikum 

sem persónuupplýsingar eru ekki lengur nauðsynlegar á einstaklingurinn ,,rétt til að gleymast‘‘. 

Í því felst að einstaklingur getur óskað eftir því að upplýsingum um hann sé eytt, sbr. 17. gr. pvrg. 

Þá þarf einnig að tryggja að einstaklingurinn hafi andmælarétt, sbr. 21. gr. pvrg. Í 

andmælaréttinum felst að einstaklingur á rétt á því að andmæla vinnslu persónuupplýsinga á 

lögmætum grundvelli hvenær sem er vegna sérstakra aðstæðna sinna og samkvæmt sérstökum 

skilyrðum sem sett eru í þriðja landi.146  

Loks ber að tryggja að til staðar séu takmarkanir á framsendingu persónuupplýsinga. 

Framsending til annars aðila í þriðja landi eða utan þess er aðeins heimil ef tryggt er að viðtakandi 

                                                 
145 Sameinuð mál C-203/15 og C-698/15, Tele2 Sverige AB gegn Post- och telestyrelsen og Secretary of State 

for the Home Department gegn Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis[2015] EU:C:2016:970, mgr. 108-110. 
146 Article 29 Data Protection Working Party, „Adequacy Referential“ (n. 140). 



   

 

  35 

veiti fullnægjandi vernd og að hann fylgi fyrirmælum ábyrgðaraðila við vinnslu, sbr. 44. gr. pvrg. 

Það er mikilvægt að hömlur séu á framsendingu persónuupplýsinga til að tryggja að ekki sé grafið 

undan vernd einstaklinga. Ef ákvörðun um fullnægjandi vernd er ekki í gildi skal sá sem fyrst tók 

við upplýsingunum í þriðja landi bera ábyrgð á því að tryggja að viðeigandi verndarráðstafanir 

séu til staðar.147 

 

4.3.1.2  Sérreglur 

Sérreglur um viðkvæmar persónuupplýsingar skulu vera til staðar í þriðja landi þannig að vinnsla 

sé aðeins heimil í ákveðnum tilfellum, sbr. 9. og 10. gr. pvrg. Til dæmis ef einstaklingurinn hefur 

gefið afdráttarlaust samþykki eða þegar vinnslan er nauðsynleg til að vernda brýna hagsmuni 

einstaklingsins. Þá skal vera tryggt að einstaklingur geti andmælt vinnslu persónupplýsinga hans 

ef þær eru notaðar í þágu beinnar markaðssetningar samkvæmt 69. formálslið pvrg., sbr. 2. mgr. 

21. gr. pvrg. Auk þess eru mikilvæg nýmæli með persónuverndarreglugerðinni að einstaklingar 

eiga rétt á því að ákvörðun sé ekki tekin eingöngu á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku þegar 

ákvörðunin hefur réttaráhrif fyrir einstaklinginn eða snertir hann á sambærilegan máta, sbr. 1. 

mgr. 22. gr. pvrg. Á þessum rétti eru nokkrar undanþágur sem heimila slíka ákvarðatöku, svo 

sem afdráttarlaust samþykki einstaklings. Framkvæmdastjórninni er gert að tryggja að þennan 

rétt sé að finna í regluverki þriðja lands.148  

 

4.3.1.3  Úrlausnar- og fullnustukerfi 

Í fyrrgreindu áliti 29. starfshópsins segir að þrátt fyrir að málskotskerfi í þriðja landi sé ekki 

sambærilegt því sem tíðkast innan sambandsins þurfi ákveðin einkenni að vera til staðar til að 

tryggja viðeigandi vernd.149 Þannig álítur starfshópurinn að það þurfi að vera til staðar hæft og 

óháð eftirlitsyfirvald sem hefur eftirlit með og tryggir að reglum um persónuupplýsingavernd sé 

framfylgt. Eftirlitsyfirvaldið þarf að hafa nægilegar og skilvirkar valdheimildir, fjármagn og 

mannauð til að geta hlutast til um mál, rannsakað að eigin frumkvæði, vakið athygli á 

persónuupplýsingavernd og beitt viðurlögum. Það þarf að geta beitt valdheimildum sínum 

algerlega óháð öðrum, sbr. 117. lið formála pvrg., b-lið 2. mgr. 45. gr. pvrg og 47. gr. sáttmála 

ESB um grundvallarréttindi. Ábyrgðaraðilar og vinnsluaðilar eiga einnig að vera upplýstir um 

þær reglur sem gilda og eru sektarheimildir eftirlitsyfirvalda mikilvægar í þessu samhengi. Kerfið 

þarf sömuleiðis að vera skilvirkt og áreiðanlegt. Það þarf einnig að tryggja að einstaklingum sé 

                                                 
147 sama heimild 6. 
148 sama heimild 7. 
149 sama heimild 8. 
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veitt aðstoð við að nýta sér réttindin sín og eiga kost á að leita réttar síns með skilvirkum hætti, 

sbr. 104. formálslið pvrg.  

 

4.3.1.4 Takmörkun á heimildum stjórnvalda til aðgangs og eftirlits 

Í kjölfar þess að Snowden og dómur Evrópudómstólsins í máli Schrems vakti athygli á því hversu 

víðtækar heimildir bandarísk stjórnvöld hefðu til að takmarka grundvallarréttinn til friðhelgi 

einkalífs og persónuupplýsingavernd gaf 29. gr. starfshópurinn út álit.150 Í álitinu tiltekur 

starfshópurinn fjögur atriði sem þurfa að vera til staðar í þriðja landi til að takmarka heimildir 

stjórnvalda til að nýta sér persónuupplýsingar einstaklinga. Af dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins og Mannréttindadómstóls Evrópu leiðir að heimilt er að takmarka vernd 

persónuupplýsinga á grundvelli lögmætra hagsmuna, eins og til verndar almannahagsmunum eða 

þjóðaröryggis, þar sem rétturinn til persónuupplýsingsverndar er ekki algildur.151 Það má þó 

aðeins takmarka grundvallarréttindin að því gefnu að fjögur atriði séu virt í löggjöf þriðja lands 

þó svo að beiting þeirra sé með mismunandi hætti. Í fyrsta lagi skal vinnsla vera byggð á skýrum, 

nákvæmum og aðgengilegum reglum þannig að það sé ljóst á hvaða grundvelli og hvers vegna 

verið sé að takmarka réttindi einstaklings.152 

Í öðru lagi þurfa ráðstafanirnar að takmarkast við það sem nauðsynlegt er miðað við 

tilganginn. Í dómi Evrópudómstólsins í Digital Rights Ireland kom fram að hvers kyns vinnsla 

af hálfu stjórnvalda væri í raun röskun á grundvallarréttindum einstaklings.153 Það þarf því að 

vera til staðar hlutlægur mælikvarði í löggjöf þriðja lands til að ákveða hvenær og á hvaða 

grundvelli takmarka megi grundvallarréttindi.154 Stjórnvöld geta til að mynda ekki fengið aðgang 

að upplýsingum á almennum grundvelli.155 Í þriðja lagi skal vinnslan vera háð því að óháð eftirlit 

sé haft með vinnslunni. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur frá árinu 1970 talið að einstaklingar 

eigi rétt á skoðun á hvort hvers konar röskun á einkalífi þeirra hafi verið lögmæt.156 Í síðasta lagi 

                                                 
150 Article 29 Data Protection Working Party, „Working document on the justification of interferences with the 

fundamental rights to privacy and data protection through surveillance measures when transferring personal data 

(European Essential Guarantees)“ (13. apríl 2016) WP 237 <http://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp237_en.pdf> skoðað 20. mars 2018. 
151 Sameinuð mál C-92/09 og C-93/09 Volker und Markus Schecke and Eifert [2010] ECR I-11063, mgr. 48; 

Sameinuð mál C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland and Seitlinger and others [2012] EU:C:2014:238, 

mgr. 42; Weber and Saravia g. Federal Republic of Germany  kæra nr. 54934/00, mgr. 104. 
152 Article 29 Data Protection Working Party, „Working document on the justification of interferences with the 

fundamental rights to privacy and data protection through surveillance measures when transferring personal data 

(European Essential Guarantees)“ (n. 150) 7. 
153 Sameinuð mál C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland and Seitlinger and others [2012] 

EU:C:2014:238, mgr. 34. 
154 sama heimild, mgr. 60. 
155 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 93. 
156 Klass and others g. Federal Republic of Germany (1979-80) Series A, no 28, mgr. 17, 51. 
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þurfa viðeigandi úrræði að vera til staðar fyrir einstaklinga ef þeir telja á sér brotið í samræmi 

við 47. gr. sáttmálans ESB um grundvallarréttindi.  

 

4.3.2  Ferli framkvæmdarstjórnarinnar við mat á vernd í þriðja landi 

Núgildandi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um fullnægjandi vernd í þriðja landi voru 

teknar á grundvelli rannsóknar í samræmi við 6. mgr. 25. gr. tilskipunarinnar, sbr. 2. og 3. mgr. 

45. gr. pvrg. Eins og leiðir af 31. gr. tilskipunarinnar, sbr. 1. og 2. mgr. 93. gr. pvrg. skal 

framkvæmdastjórnin njóta aðstoðar nefndar sem skipuð er fulltrúum aðildarríkjanna og kýs um 

drög að ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar af hálfu aðildarríkjanna.157 Auk þess skilar 29. gr. 

starfshópurinn áliti um drögin. Eins og áður hefur komið fram mun Evrópska 

persónuverndarráðið, sem sett er á fót með persónuverndarreglugerðinni, koma í stað 29. gr. 

starfshópsins og taka við hlutverki hennar.  

Við gildistöku persónuverndarreglugerðarinnar verður framkvæmdinni háttað á þá vegu að 

persónuverndarráðið mun láta framkvæmdastjórninni í té álit í stað 29. gr. starfshópsins á 

grundvelli s-liðar 1. mgr. 70. gr. pvrg. Til að geta skilað áliti þarf ráðið að fá nauðsynleg og 

fullnægjandi gögn í hendurnar frá framkvæmdastjórninni. Þá skulu fulltrúar aðildarríkjanna 

samþykkja ákvörðunina. Ef hún er samþykkt með meirihluta innleiðir framkvæmdastjórnin 

ákvörðunina formlega. Evrópuþingið og Ráðherraráð Evrópusambandsins geta farið þess á leit 

að framkvæmdastjórnin viðhaldi, aðlagi eða dragi tilbaka ákvörðun um fullnægjandi vernd á 

grundvelli þess að athafnir þeirra ganga lengra en valdheimildir leyfa.158 Framkvæmdastjórnin 

styðst við óopinberar leiðbeinandi reglur við mat á því hvort þriðja land veiti fullnægjandi vernd 

og getur það ferli tekið mörg ár þar sem löggjöf þriðja lands er gjarnan ólík evrópskri löggjöf.159 

Framkvæmdaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar hefur bindandi áhrif á aðildarríki 

Evrópusambandsins þar með talin eftirlitsyfirvöld aðildarríkja og stofnanir þeirra, sbr. 4. mgr. 

288. gr. SUSE.  

 

4.3.3  Endurskoðun og eftirlit ákvarðana um fullnægjandi vernd 

Mikilvægt er að í framkvæmdagerðinni komi fram fyrirkomulag um endurskoðun á að minnsta 

kosti fjögurra ára fresti, sbr. 3. mgr. 45. gr. pvgr. en í tilskipun 95/46/EB er ekki að finna sérstök 

                                                 
157 Vísað er til reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 í 93. gr. pvrg. Í 5. gr. reglugerðarinnar er að finna reglur og 

meginreglur í tengslum við samspil nefndarmeðlima og ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar.  
158 „Adequacy of the Protection of Personal Data in Non-EU Countries“ (European Commission - European 

Commission) <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-

protection-personal-data-non-eu-countries_en> skoðað 14. mars 2018. 
159 Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (n. 125) 901. 
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tímamörk fyrir endurskoðun á ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar. Það má leiða að því líkum 

að dómur í máli Schrems hafi orðið til þess að tímamörk voru sett í löggjöfina enda tiltók 

lögsögumaðurinn í málinu sérstaklega að samkomulag Evrópu og Bandaríkjanna um öruggar 

hafnir hafi ekki verið endurskoðað með fullnægjandi hætti í um fimmtán ár.160 

Í 4. mgr. 45. gr. pvgr. er lögð sú skylda á framkvæmdastjórnina að fylgjast grannt með 

atburðum í þriðja landi sem gætu haft áhrif á vernd persónuupplýsinga. Framkvæmdastjórnin 

þarf því stöðugt að fylgjast með því hvort það þurfi að breyta, afturkalla eða fella tímabundið úr 

gildi ákvarðanir sem tryggja ekki fullnægjandi vernd í skilningi 5. mgr. 45. gr. pvrg. Þegar 

persónuverndarreglugerðin tekur gildi þá skulu ákvarðanir um fullnægjandi vernd á grundvelli 

6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB halda gildi sínu þar til framkvæmdastjórnin endurskoðar þær 

og breytir, leysir þær af hólmi eða fellir þær niður samkvæmt 9. mgr. 45. gr. pvrg. Þar sem 

meginhlutverk Evrópska persónuverndarráðsins er að tryggja samræmi í beitingu 

reglugerðarinnar skal ráðið fá fullnægjandi upplýsingar um nýlega þróun í þriðja landi, eða hjá 

alþjóðlegri stofnun, til að geta sinnt hlutverki sínu, sbr. 1. mgr. 70. gr. pvrg. Sé þeim tilmælum 

framfylgt ætti Evrópska persónuverndarráðið að vera upplýst um endurskoðun eða aðlögun 

ákvarðana.161 

Eins og leiðir af dómi Evrópudómstólsins í máli Schrems og er nú lögfest í 5. mgr. 58. gr. 

pvrg. hefur landsbundið eftirlitsyfirvald heimild samkvæmt lögum til að fara með brot gegn 

persónuverndarreglugerðinni fyrir dóm. Þetta á til að mynda við í þeim tilvikum þar sem 

upplýsingum er miðlað á grundvelli ákvörðunar sem grunur leikur á að sé ófullnægjandi. 

Af ofangreindu leiðir að framkvæmdastjórnin, Evrópska persónuverndarráðið og 

landsbundin eftirlitsyfirvöld geta öll vefengt ákvarðanir um fullnægjandi vernd en fyrir dóm 

Evrópudómstólsins í máli Schrems og persónuverndarreglugerðina ríkti óvissa um heimildir 

eftirlitsyfirvalda í þessu tilliti.  

 

4.3.4 Áhrif Schrems á núgildandi ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar 

Eftir að niðurstaðan í Schrems dómnum lá fyrir þurfti framkvæmdastjórnin að aðlaga allar 

ákvarðanir sem voru í gildi. Þetta var gert með framkvæmdaákvörðun nr. 2016/2295162 sem hefur 

                                                 
160 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:627, Opinion of 

AG BOT, mgr. 136. 
161 Article 29 Data Protection Working Party, „Adequacy Referential“ (n. 142) 4. 
162 Framkvæmdarákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/2295  um breytingu á ákvörðunum 

2000/518/EB, 2002/2/EB, 2003/490/EB, 2003/821/EB, 2004/411/EB, 2008/393/EB, 2010/146/ESB, 

2010/625/ESB, 2011/61/ESB og framkvæmdarákvörðunum 2012/484/ESB og 2013/65/ESB um fullnægjandi 

vernd persónuupplýsinga í tilteknum löndum skv. 6. mgr. 25. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

95/46/EB. 67/2017 EES-viðbætir við Stjtíð EES 19 2016. 
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verið tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2017. 

Samkvæmt 7. gr. framkvæmdaákvörðunarinnar er tilgangurinn með breytingunum að tryggja 

fulla innleiðingu á niðurstöðum dómstólsins í máli Maximillian Schrems. Með þessari 

framkvæmdaákvörðun var ákvæðum ákvarðana um takmarkanir á valdheimildum landsbundinna 

eftirlitsyfirvalda skipt út þar sem framkvæmdastjórnin fór fram úr valdheimildum sínum á 

grundvelli 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB.163 Því var einnig bætt inn ákvörðunina að 

framkvæmdastjórnin myndi fylgjast reglubundið með þróun, aðgengi opinberra yfirvalda og 

alþjóðlegum samningum í þeim löndum þar sem tekin hefði verið ákvörðun um fullnægjandi 

vernd.164 Í gagnrýni 29. gr. starfshópsins kom fram að þörf væri á frekari útskýringum á því 

hvernig eftirlitsyfirvöld gætu beitt valdi sínu í ofangreindri framkvæmdaákvörðun. Þeirri 

gagnrýni hefur ekki verið svarað. Þá fagnar starfshópurinn þeirri breytingu að aukið eftirlit verði 

haft með háttum stjórnvalda enda sé það mikilvægur liður í því að koma á betra fyrirkomulagi.165 

Þegar samkomulagið um öruggar hafnir var ógilt gaf framkvæmdastjórnin út að heimilt væri að 

styðjast við stöðluð samningaákvæði við miðlun til Bandaríkjanna.166 Í næsta undirkafla verður 

því fjallað um miðlun á grundvelli viðeigandi verndarráðstafana. 

 

4.4  Miðlun með viðeigandi verndarráðstöfunum 

Þegar þriðja land veitir ekki fullnægjandi vernd geta ábyrgðaraðilar og vinnsluaðilar aðeins flutt 

persónuupplýsingar til þriðja lands með því að notast við viðeigandi verndarráðstafanir 

samkvæmt 2. mgr. 30. gr. pul., sbr. 46. gr. pvrg. eða undanþágur í 1. mgr. 30. gr. pul. sbr. 49. gr. 

pvrg. Miðlun á grundvelli viðeigandi verndarráðstafana er mikilvægt tól fyrir aðila til að miðla 

persónuupplýsingum þar sem það eykur svigrúm ábyrgðaraðila til að miðla þeim til landa sem 

ekki veita nægilega vernd, að því gefnu að veittar séu nægar tryggingar fyrir því að fyrir hendi 

séu framfylgjanleg réttindi og skilvirk lagaúrræði til handa einstaklingum, sbr. 46. pvrg. Í næstu 

undirköflum verður farið yfir mismunandi verndarráðstafanir sem aðilar geta nýtt sér við miðlun 

til þriðju landa.  

 

                                                 
163 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 104. 
164 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn 

fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn., liður 9. 
165 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 04/2016 on European Commission amendments 

proposals related to the powers of Data Protection Authorities in Standard Contractual Clauses and adequacy 

decisions“ (október 2016) WP 241, 6–8. 
166 Commission (n. 83) 4. 
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4.4.1 Stöðluð samningsákvæði 

Stöðluð samningsákvæði má nota til að tryggja viðeigandi verndarráðstafanir við miðlun 

persónuupplýsinga til þriðja lands sem veitir ekki fullnægjandi vernd samkvæmt tilskipun 

95/46/EB og persónuverndarreglugerðinni. Stöðluðu samningsákvæðin voru þróuð af 

framkvæmdastjórninni og 29. gr. starfshópnum en þau eru bindandi fyrir aðildarríki og 

landsbundin eftirlitsyfirvöld. Samkvæmt íslenskum rétti er miðlun á grundvelli staðlaðra 

samningsákvæða háð samþykki Persónuverndar og getur stofnunin gert kröfu um að skriflegur 

samningur sé gerður við viðtökuaðila sem inniheldur stöðluð samningsákvæði, sbr. 2. mgr. 30. 

gr. pul. Mörg ríki hafa þó tekið þann pól í hæðina að miðlun á grundvelli staðlaðra 

samningsákvæða sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt sé ekki háð samþykki frá 

eftirlitsyfirvaldi.167 Líkt og leiðir af 2. mgr. 46. gr. pvrg. hefur sá háttur hlotið hljómgrunn við 

gerð persónuverndarreglugerðarinnar. Ábyrgðaraðilar þurfa því ekki lengur að reiða sig á 

samþykki landbundinna eftirlitsyfirvalda við miðlun á grundvelli staðlaðra samningaákvæða, 

sbr. c-lið 2. mgr. 46. gr. pvrg. eða á grundvelli ákvarðana eftirlitsyfirvalda sem hefur verið tekin 

í samræmi við samræmingarkerfið og framkvæmdastjórnin hefur samþykkt, sbr. d-lið 2. mgr. 46. 

gr. pvrg. Persónuverndarreglugerðin mun því gera notkun staðlaðra samningsákvæða 

aðgengilegri og einfalda núverandi kerfi sem er mismunandi milli ríkja innan EES. Auk þess 

mun ákvæðið koma í veg fyrir aðgangshindranir á markað fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.168 

Þetta hefur sömuleiðis mikil áhrif á fyrirtæki sem geta innleitt þessa skilmála í sitt verklag. 

Einstaklingar geta einnig byggt rétt sinn á grundvelli þeirra og fengið bætur. 

Framkvæmdastjórnin hefur staðfest þrenna skilmála sem hægt er að styðjast við. Annars 

vegar tvenna skilmála fyrir tilvik þar sem ábyrgðaraðili innan EES og ábyrgðaraðili utan EES 

eiga í viðskiptum: skilmálarnir voru samþykktir með ákvörðunum 2001/497/EB169 og 

2004/915/EC170. Báðar ákvarðanirnar eru í gildi og því hægt að styðjast við þær. Hins vegar er 

einn skilmáli fyrir ábyrgðaraðila innan EES og vinnsluaðila með staðfestu í þriðja landi sem var 

staðfestur með ákvörðun 2010/87/EB,171 sem felldi úr gildi ákvörðun 2002/16/EB. Eftir 

                                                 
167 „Draft ad hoc contractual clauses for EU data processor to non-EU sub-processor — consensus at last? (1) - 

Fieldfisher“ <http://www.fieldfisher.com/publications/2014/07/draft-ad-hoc-contractual-clauses-for-eu-data-

processor-to-non-eu-sub-processor-consensus-at-last-1#sthash.Q6eNtNlp.dpbs>. 
168 European Commission, „Exchanging and Protecting Personal Data in Globalised World“ (10. janúar 2017) 

(Communication) COM (2017) 7 final, 5. 
169 ,,Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2002 frá 1. febrúar 2002 um breytingu á XI. viðauka 

(Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn“. 
170 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2006 frá 27. janúar 2006 um breytingu á XI. viðauka 

(Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn. 17/2006 EES-viðbætir Stjtíð 10. 
171 „Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2011 frá 1. júlí 2011 um breytingu á XI. við auka (Rafræn 

fjarskipti, hljóð- og mynd miðlun og upp lýsingasamfélagið) við EES-samninginn“. 
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tímamótadóminn í máli Schrems gaf framkvæmdastjórnin út ákvörðun um aðlögun á 

fyrrgreindum skilmálum í ljósi þess að ákvarðanirnar innihéldu sambærilegt ákvæði um 

takmarkanir valdheimilda eftirlitsyfirvalda og voru í samkomulaginu um öruggar hafnir sem var 

ógilt.172 Framkvæmdaákvörðunin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu 

EES-nefndarinnar nr. 95/2017.173  

Í þeim tilvikum þegar fyrrgreindir skilmálar henta ekki geta ábyrðar- og vinnsluaðilar gert 

sína eigin skilmála sem teljast vera svokallaðir ,,ad hoc‘‘ skilmálar eða sérstakir 

samningsskilmálar. Þetta eru samningar sem ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili getur gert við 

ábyrgðaraðila, vinnsluaðila eða viðtakanda. Slíkir skilmálar eru þó alltaf háðir staðfestingu frá 

viðeigandi eftirlitsyfirvaldi, sbr. 3. mgr. 46. gr. pvrg.  

Þegar ekki er í gildi formleg framkvæmdaákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um skilmála 

á milli vinnsluaðila skal vinnsluaðili innan EES óska eftir því að nýta sér þjónustu vinnsluaðila í 

þriðja landi (e. sub processor). Hins vegar hefur 29. gr. starfshópurinn lagt til að drög að nýjum 

stöðluðum skilmálum, sem vinnsluaðilar geta notað við miðlun til annars vinnsluaðila, verði 

teknir í gildi.174 

 

4.4.2 Hátternisreglur og vottunarfyrirkomulag 

Nýja regluverkið inniheldur tvenns konar nýmæli við miðlun á grundvelli viðeigandi 

verndarráðstafana. Miðlun verður leyfð á milli ábyrgðaraðila og vinnsluaðila annars vegar á 

grundvelli samþykktra hátternisreglna, sbr. 40. gr. pvrg. og hins vegar á grundvelli samþykkts 

vottunarfyrirkomulags, sbr. 42. gr. pvrg., að því gefnu að komist hafi á bindandi og 

framfylgjanlegur samningur á milli ábyrgðaraðila og vinnsluaðila í þriðja landi um að fylgja 

viðeigandi verndarráðstöfunum, einnig að því er varðar réttindi einstaklinga. Þessir 

valmöguleikar ættu að gera fyrirtækjum kleift að sníða lausnir fyrir fyrirtæki á sérhæfðum 

markaði. Verndarráðstafanirnar eru þó nokkuð flóknar í framkvæmd og háðar staðfestingu 

Evrópska persónuverndarráðsins en ætla má að þessar ráðstafanir geti gagnast stærri fyrirtækjum 

                                                 
172 Framkvæmdaákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar 2016/2297 um breytingu á ákvörðunum 2001/497/EB og 

2010/87/ESB um föst samningsákvæði um flutning persónuupplýsinga til þriðju landa og vinnsluaðila með 

staðfestu í þeim löndum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB. 67/2017 EES-viðbætir 

Stjtíð EES 28. 
173 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 95/2017 frá 5. maí 2017 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn 

fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn. 
174 Article 29 Data Protection Working Party, „Working document 01/2014 on Draft Ad hoc contractual clauses 

’ ’EU data processor to non-EU sub-processor“ (21. mars 2014) WP 214 <http://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp214_en.pdf> skoðað 29. mars 2018. 
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sem hafa bolmagn í að sníða slíkar reglur.  

 

4.4.3  Bindandi fyrirtækjareglur 

Bindandi fyrirtækjareglur (e. binding corporate rules) eru innri reglur sem alþjóðleg fyrirtæki 

geta tileinkað sér og notað sem grundvöll til að miðla persónuupplýsingum innan 

fyrirtækjasamstæðu sinnar til útibúa í löndum sem veita ekki fullnægjandi vernd. Á grundvelli 

persónuverndarreglugerðarinnar getur nú hópur fyrirtækja sem stunda sameiginlega 

atvinnustarfsemi einnig notað slíkar reglur í viðskiptum sín á milli, sbr. a-lið 1. mgr. 47. pvrg. 

Bindandi fyrirtækjareglur hafa verið í notkun í þó nokkurn tíma en ósamræmi í viðurkenningu 

reglnanna á milli eftirlitsyfirvalda í ólíkum ríkjum hefur valdið vandkvæðum.175 Með 

persónuverndarreglugerðinni er úrræðið lögfest í 47. gr. pvrg. og er ekki háð samþykki 

eftirlitsyfirvalda sem er í takt við samræmingarmarkmið gerðarinnar. Í 47. gr. pvrg. eru 

nákvæmar reglur um innihald reglnanna sem þurfa allar að innihalda grunnreglur persónuverndar 

og úrlausnar- og málskotsréttindi. Auk þess hefur 29. gr. starfshópurinn gefið út vinnsluskjal fyrir 

ábyrgðaraðila176 og vinnsluaðila177 sem inniheldur töflu með ákveðnum þáttum og meginreglum 

sem skulu vera hluti bindandi fyrirtækjareglna. Regluverkið í kringum bindandi fyrirtækjareglur 

er skýrt og ítarlegt sem veldur því einnig að það er mikið verk fyrir fyrirtæki að tryggja og 

viðhalda verkferlum í samræmi við gildandi rétt hverju sinni.   

 

4.5  Undanþágur vegna sérstakra aðstæðna 

Í þeim tilvikum þegar ekki liggur fyrir ákvörðun um að vernd sé fullnægjandi og viðeigandi 

verndarráðstafanir eru ekki tryggðar má miðlun aðeins fara fram sé um að ræða sérstakar 

aðstæður, sbr. 1. mgr. 49. gr. pvrg. Aðilar sem miðla persónuupplýsingum skulu alltaf leitast við 

að miðla þeim á grundvelli ofangreindra úrræða áður en þeir styðjast við undanþágur á grundvelli 

sérstakra aðstæðna.178 Ljóst er að það þurfa að vera til staðar undanþágur á banni miðlunar til 

þriðju landa í þeim tilvikum þegar það er til hagbóta fyrir einstaklinginn og til að sporna gegn 

óhagræði í alþjóðlegum viðskiptum.179 Sérstöku ástæðurnar eru tæmandi taldar í 1. mgr. 49. gr. 

                                                 
175 Van den Bulck (n. 83) 242. 
176 Article 29 Working Party, „Working Document setting up a table with elements and principles to be found in 

Binding Corporate Rules“ (6. febrúar 2018) WP256. 
177 Article 29 Data Protection Working Party, „Working document setting up a table with the elements and 

principles to be found in Processor Binding Corporate Rules“ (6. febrúar 2018) WP 257 

<http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614110> skoðað 21. mars 2018. 
178 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on Article 49 of Regulation 2016/679“ (6. febrúar 

2018) WP 262 <http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614232> skoðað 27. mars 

2018, 3. 
179 Þórður Sveinsson (n. 61) 147. 
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pvrg. en slíka reglu er að finna í 1. mgr. 30. gr. pul. og eru þær í megindráttum sambærilegar fyrir 

utan að auknar takmarkanir eru lagðar á samþykki einstaklinga í persónuverndarreglugerðinni. 

Miðlun er því heimil til dæmis þegar einstaklingur veittir afdráttarlaust samþykki fyrir 

fyrirhugaðri miðlun og hann er fyllilega upplýstur um þær áhættur sem fylgja eða miðlun er 

nauðsynleg til að framkvæma samning á milli einstaklings og ábyrgðaraðila.180 Þá er einnig 

leyfilegt að miðla upplýsingum til verndar almannahagsmunum eða vegna brýnna hagsmuna 

einstaklings.  

 

4.6  Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um reglur um miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa. 

Fyrst var fjallað um dóm Evrópudómstólsins í máli Schrems sem hafði veigamiklar afleiðingar 

á miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa, sér í lagi á grundvelli ákvarðana um fullnægjandi 

vernd. Í fyrsta lagi taldi hann að það væri þvert á 28. gr. tilskipunar 95/46/EB að takmarka 

heimildir landsbundinna eftirlitsyfirvalda til að rannsaka miðlun persónuupplýsinga á 

grundvelli framkvæmdaákvarðana. Í annan stað ógilti hann samkomulagið um öruggar hafnir 

vegna þess að framkvæmdastjórnin hafði ekki gætt að því, með fullnægjandi hætti, hvort 

verndin í löggjöf Bandaríkjanna, eða í alþjóðlegum skuldbindingum þess, væri í meginatriðum 

sambærileg þeirri vernd sem tryggð væri samkvæmt tilskipun 95/46/EB og sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi.  

Því næst var fjallað um áhrif dómsins á reglur um miðlun á grundvelli ákvarðana um 

fullnægjandi vernd en ljóst er að hliðsjón hefur verið höfð af niðurstöðu Evrópudómstólsins í 

máli Schrems við gerð persónuverndarreglugerðarinnar þar sem 45. gr. hennar er mun ítarlegri 

en áður og setur fram fyrirmæli um hvernig mat á því hvort fullnægjandi vernd sé tryggð skuli 

fara fram. Þá var rýnt í álit 29. gr. starfshópsins um hvaða efnislegu meginreglur, málskotskerfi 

og takmarkanir á heimildum stjórnvalda þurfi að vera til staðar til þess að þriðja land geti talist 

veita fullnægjandi vernd. Af ofangreindri umfjöllun leiðir að regluverkið í kringum ákvarðanir 

um fullnægjandi vernd og þá vernd sem skal tryggð í þriðja landi er mun skýrari og 

aðgengilegri en áður. Jafnframt er ljóst af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins að takmarkanir 

á grundvallarréttindum einstaklinga eru túlkaðar þröngt. Líklegt er að þetta verði þess valdandi 

                                                 
180 Úrskurður Persónuverndar 12. október 2011 í máli nr. 2011/84, þar sem persónuupplýsingum var miðlað til 

þriðja lands sem veitti ekki fullnægjandi vernd og Persónuvernd taldi að, hvorki lægi fyrir samþykki kvartanda, 

né að umræddur flutningur hefði verið nauðsynlegur til að efna samning við hann. Flutningurinn var því ekki 

heimill.  
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að erfiðara verður að taka ákvarðanir um að tiltekið þriðja land veiti fullnægjandi vernd sökum 

þeirra fjölmörgu þátta sem taka þarf tillit til. 

Reglum um miðlun á grundvelli viðeigandi verndarráðstafana voru einnig gerð skil. 

Fjallað var um stöðluð samningsákvæði sem fyrirtæki styðjast við í miklum mæli ásamt 

bindandi fyrirtækjareglum sem gera samstæðum, og nú fyrirtækjum sem stunda sameiginlega 

atvinnustarfsemi, kleift að miðla upplýsingum sín á milli. Hátternis- og vottunarfyrirkomulag, 

sem er ný viðbót við viðeigandi verndarráðstafanir, er ætlað að veita fyrirtækjum í sérhæfðri 

starfsemi möguleika á því að sníða sértækar lausnir.  

Í næsta kafla verður vikið að nýju samkomulagi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til 

varnar friðhelgi einkalífsins og það metið í ljósi framangreinds dóms, reglna 

persónuverndarreglugerðarinnar og álita 29. gr. starfshópsins sem hér voru tíunduð. 
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5. Samkomulag ESB og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins 

5.1  Inngangur  

Dómurinn í máli Schrems setti miðlun persónuupplýsinga á milli Bandaríkjanna og Evrópu í 

uppnám þar sem um 4000 fyrirtæki reiddu sig á samkomulagið og stór hluti viðskipta á milli 

Bandaríkjanna og Evrópu tengist miðlun persónuupplýsinga.181 Þann 16. október 2015 gaf 29. 

gr. starfshópurinn út yfirlýsingu um að fyrirtæki gætu haldið áfram að miðla 

persónuupplýsingum frá Evrópu til Bandaríkjanna á grundvelli staðlaðra samningsákvæða, 

bindandi fyrirtækjareglna og almennra undanþága.182  

Í kjölfar ógildingar samkomulagsins um öruggar hafnir varð ljóst að nýtt og endurbætt 

samkomulag væri nauðsynlegt til að mæta kröfum evrópsks regluverks. Til að ná fram því 

markmiði þurfti allsherjar endurskoðun á lagaumhverfi Bandaríkjanna. Sú vegferð hófst fljótlega 

eftir uppljóstranir Snowden og áður en samkomulagið um öruggar hafnir var ógilt.183 Það var 

bersýnilegt frá upphafi að margir þættir í löggjöf Evrópusambandsins og Bandaríkjanna væru 

ólíkir og að inntak ákveðinna réttinda væri gjarnan skýrt með mismunandi hætti. Það má því færa 

rök fyrir því að forsendur þess að hægt væri að skapa samkomulag sem gæti brúað bilið á milli 

ólíkra lagaheima væru aukin upplýsingaskipti og betri útskýringar á lagaumhverfi Bandaríkjanna 

til að dýpka skilning framkvæmdastjórnarinnar á regluverkinu.184 Eftir umfangsmiklar 

samningaviðræður tilkynntu Evrópusambandið og Bandaríkin þann 2. febrúar 2016 að 

samkomulag til varnar friðhelgi einkalífsins kæmi í stað samkomulagsins um öruggar hafnir. 

Drög að samkomulaginu voru birt þann 29. febrúar 2016. Framkvæmdaákvörðun um 

samkomulagið til varnar friðhelgi einkalífsins var svo birt 12. júlí sama ár og samkomulagið tók 

gildi þann 1. ágúst 2016. Þá var friðhelgisamkomulagið tekið upp í EES-samninginn með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 144/2017 þann 7. júlí 2017 og hefur því gildi 

hérlendis.185 

                                                 
181 Monteleone og Puccio (n. 89) 11. 
182 Article 29 Data Protection Working Party, „Statement on the implementation of the judgement of the Court 

of Justice of the European Union of 6 October 2015 in the Maximillian Schrems v Data Protection 

Commissioner case C-362/14“ (október 2015) <http://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/press-

release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf> skoðað 16. mars 

2018. 
183 Framkvæmdarákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1250 frá 12. júlí 2016 samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd sem Evrópusambandið og Bandaríkin hafa gert 

samkomulag um til varnar friðhelgi einkalífsins. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, hér eftir 

framkvæmdaákvörðun 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir Stjtíð. EES 60, 62. 
184 Study by LIBE Committee, „A comparison between US and EU Data Protection Legislation for law 

enforcement“ (Directorate-General for Internal Policies 2015). 
185 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60 2016, 60. 
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Í þessum kafla verður leitast við að kanna þá vernd sem friðhelgisamkomulagið tryggir í 

ljósi þeirra viðmiða sem leiða má af dómi Evrópudómstólsins í máli Schrems og eru 

endurspegluð í nýju persónuverndarreglugerðinni. Auk þess verða fyrrgreind álit 29. gr. 

starfshópsins um þætti sem þarf að taka mið af við mat á fullnægjandi vernd og árlegt endurmat 

framkvæmdastjórnarinnar og 29. gr. starfshópsins höfð til hliðsjónar.186 Fyrst verður fjallað um 

þær skyldur sem samkomulagið leggur á fyrirtæki og þau úrlausnar- og málskotskerfi sem standa 

einstaklingum til boða. Í þeim hluta verður hliðsjón höfð af samkomulaginu um öruggar hafnir. 

Í framhaldi af því verður fjallað um heimildir stjórnvalda til að takmarka grundvallarréttindi 

einstaklinga og umboðsmannakerfið sem hefur verið sett á fót.  

 

5.2  Fyrstu viðbrögð við samkomulaginu 

Samhengisins vegna, og til skýringarauka, verður rýnt í fyrstu viðbrögð við 

samkomulagsdrögunum. Hinn róttæki Schrems lýsti því hvernig hann hefði orðið fyrir miklum 

vonbrigðum með nýja samkomulagið sem hann taldi veika uppfærslu af samkomulaginu um 

öruggar hafnir.187 Evrópuþingið fjallaði um samkomulagið og þar gagnrýndu margir 

undanþáguheimildir eftirlitsaðila til magnsöfnunar. Þá gaf 29. gr. starfshópurinn út álit 13. apríl 

2016, um þau gögn sem birt voru 29. febrúar sama ár, þar sem hann gagnrýndi meðal annars 

óskýrleika samkomulagsins á köflum og vefengdi að umboðsmaðurinn (e. Ombudsman) væri í 

raun óháður. Auk þess varaði hann við að magnsöfnun væri enn möguleg á grundvelli 

samkomulagsins og að úrlausnarkerfin væru of flókin.188 Evrópska persónuverndarstofan benti í 

áliti sínu á mikilvægi þess að tryggja að samkomulagið veitti fullnægjandi vernd í ljósi tilskipunar 

95/46/EB og tæki mið af nýju regluverki til að skapa varanlegt samkomulag. Hún taldi ljóst að 

samkomulagið þyrfti að taka töluverðum breytingum til þess að það yrði áreiðanlegt í ljósi þess 

að viðeigandi úrræði til að tryggja grundvallarréttindi einstaklinga væru ekki til staðar.189 Auk 

þessa hefur verið gagnrýnt að framkvæmdastjórnin hafi ekki kannað regluverkið í 

                                                 
186 Samkvæmt 4. mgr. 4. gr. framkvæmdaákvörðunar Framkvæmdastjórnarinnar skal árlegt sameiginlegt 

endurmat fara fram á samkomulaginu til varnar friðhelgi einkalífs. Þá fundar framkvæmdastjórnin með 

viðskiptaráðuneytinu og Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna til að meta tilhögun 

friðhelgisamkomulagsins.Starfshópurinn sem kenndur er við 29. gr. fékk opna þátttöku á fyrrgreindum fundi og 

gaf út sjálfstætt endurmat en tók einnig þátt í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um endurmat samkomulagsins. 
187 M Schrems, „The Privacy Shield Is a Soft Update of the Safe Harbor“ (2016) 2 (2) European Data Protection 

Law Review 148. 
188 sama heimild, 26. 
189 European Data Protection Supervisor, „Opinion on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision“ 

4/2016 6. 
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Bandaríkjunum til hlítar, heldur hafi einungis reitt sig á umsagnir og bréf frá embættismönnum 

sem væri ekki nægilega traustvekjandi.190 

Þegar framkvæmdaákvörðunin um friðhelgisamkomulagið var gefin út hafði 

samkomulagið að einhverju leyti tekið mið af ofangreindri gagnrýni og uppfyllti öll 13 tilmæli 

framkvæmdastjórnarinnar um endurbætur á samkomulaginu um öruggar hafnir.191 Þá tilgreindi 

framkvæmdastjórnin sérstaklega að hún teldi Bandaríkin tryggja fullnægjandi vernd eftir ítarlega 

könnun á lagaumhverfi Bandaríkjanna.192 Næst verður framkvæmdaákvörðun um 

friðhelgissamkomulagið könnuð með tilliti til skuldbindinga fyrirtækja og úrlausnarkerfa 

einstaklinga. 

 

5.3  Friðhelgisamkomulag í viðskiptatilgangi 

Líkt og samkomulagið um öruggar hafnir er friðhelgissamkomulagið byggt á sjálfsvottunarkerfi 

sem viðskiptaráðuneytið í Bandaríkjunum (e. Department of Commerce) stjórnar og hefur eftirlit 

með, sbr. 1. gr. framkvæmdaákvörðunarinnar. Fyrirtæki hafa val um að gerast aðilar að 

samkomulaginu og skuldbinda sig til að fylgja meginreglum samkomulagsins. Verndin sem 

friðhelgisskjöldurinn veitir nær til persónuupplýsinga allra einstaklinga innan EES óháð 

ríkisborgararétti.193 Þess ber þó að geta að meginreglur friðhelgisamkomulagsins gilda eingöngu 

um vinnslu fyrirtækja í Bandaríkjum að svo miklu leyti sem slík vinnsla fellur ekki undir 

gildissvið löggjafar sambandsins.194 Af því leiðir að aðild fyrirtækja að samkomulaginu kemur 

ekki í veg fyrir að þau þurfi að uppfylla kröfur persónuverndarreglugerðarinnar og annarrar 

löggjafar innan EES.195  

Verður nú gerð grein fyrir þátttökuskilyrðum fyrirtækja samkvæmt 

friðhelgisamkomulaginu. Því næst verður hver og ein meginregla samkomulagsins, sem þróaðar 

voru í samráði við framkvæmdastjórnina og aðra hagsmunaaðila, greind. Þá verður fjallað um 

eftirlit með sjálfsvottun og framfylgni samkomulagsins könnuð.  

 

                                                 
190 Xavier Tracol, „EU–U.S. Privacy Shield: The saga continues“ (2016) 32 (5) Computer Law & Security 

Review 775. 
191 Sidley, „Essentially Equivalent: A Comparison of the Legal Orders for Privacy and Data Protection in the 

European Union and United States“ 3 <https://www.sidley.com/en/insights/publications/2016/01/essentially-

equivalent> skoðað 15. apríl 2018. 
192 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 94. 
193 sama heimild, 63. 
194 sama heimild, 62. 
195 Foley o.fl., „Privacy Shield Approved | Lexology“ 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a64e0dc-7443-4ed6-b138-51c2fd61fe26> skoðað 13. apríl 

2018. 
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5.3.1 Þátttökuskilyrði 

Hafi fyrirtæki hug á því að gerast þátttakandi í friðhelgissamkomulaginu þarf það að uppfylla 

ákveðin skilyrði. Þau eru einkum þau að fyrirtækið útbúi persónuverndarstefnu sem er í samræmi 

við meginreglur samkomulagsins, birti hana opinberlega, fylgi meginreglunum og tryggi að 

skuldbinding þess sé fullnustuhæf samkvæmt bandarískum lögum. Auk þess þarf fyrirtækið að 

endurnýja vottunina ár hvert, veita einstaklingi aðgang að málskotskerfi án kostnaðar og heyra 

undir rannsóknar- og framfylgdarheimildir Alríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna eða annars 

viðurkennds lögskipaðs aðila.196 Áður en vottunin er veitt skal viðskiptaráðuneytið kanna hvort 

fyrirtæki hafi uppfyllt öll skilyrðin.197 Þess skal getið að bæði framkvæmdastjórnin og 29. gr. 

starfshópurinn gagnrýndu í endurmati samkomulagsins að það væri misræmi fólgið í því að félög 

gætu birt vottun um þátttöku í friðhelgisamkomulaginu án þess að ráðuneytið hefði formlega 

veitt vottunina.198  

 

5.3.2 Meginreglur friðhelgisamkomulagsins 

Samkomulagið er að mörgu leyti eins upp sett og samkomulagið um öruggar hafnir. Í því er að 

finna sjö meginreglur og 16 viðbótarmeginreglur sem eru gefnar út af viðskiptaráðuneyti 

Bandaríkjanna.199 Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá gildistöku samkomulagsins um öruggar 

hafnir árið 2000 og gríðarleg þróun á sviði upplýsingatækni átt sér stað. Þrátt fyrir það eru 

meginreglurnar í megindráttum sambærilegar meginreglunum í samkomulaginu um öruggar 

hafnir. Þær eru þó ítarlegri og leggja auknar skyldu á fyrirtæki.  

Í ljósi þess að meginreglur samkomulagsins endurspegla þá vernd sem tryggð er með 

samkomulaginu er mikilvægt að fjalla um hverja og eina meginreglu í því skyni að kanna hvort 

mið hafi verið tekið af dómaframkvæmd og breyttu lagaumhverfi. Vert er að hafa í huga 

framangreindar meginreglur sem 29. gr. starfshópurinn taldi þurfa að vera til staðar í þriðja landi 

til að tryggja fullnægjandi vernd í kafla 4.3.1.1.  

Fyrst er meginreglan um tilkynningarskyldu (e. notice).200 Hún er í 13. liðum og felur meðal 

annars í sér skyldu fyrirtækja til að gera persónuverndarstefnur aðgengilegar líkt og í 

samkomulaginu um öruggar hafnir. Samkvæmt reglunni er fyrirtækjum skylt að veita skráðum 

einstaklingum upplýsingar um uppruna persónuupplýsinganna, hvernig þær eru unnar og í hvaða 

                                                 
196 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 67-68. 
197 sama heimild, 99. 
198 European Commission, „Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 

first annual review of the functioning of the EU-U.S. Privacy Shield“ (október 2017) COM (2017) 611 final, 4. 
199 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 62. 
200 Meginreglurnar er að finna í II. viðauka framkvæmdarákvörðunar nr. 2016/1250 og hér eftir verður vísað til 

meginreglna samkomulagsins. 
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tilgangi. Ný viðbót við regluna er að fyrirtæki skulu tilkynna einstaklingum um skilyrði 

framsendingar og réttindi einstaklinga til aðgangs og valfrelsis. Auk framangreinds skal fyrirtæki 

tilgreina skýrlega hvaða þriðji aðili tekur við upplýsingunum og hver bótaábyrgð fyrirtækisins 

er. Þá þarf að veita einstaklingum upplýsingar um tiltækar málskotsleiðir. Samkvæmt b-lið 1. gr. 

meginreglnanna skal tilkynningin vera á skýru og greinilegu máli og veitt áður en upplýsingarnar 

eru notaðar í öðrum tilgangi en upphaflega var ráðgert. Meginreglan samræmist þó ekki fyllilega 

kröfum persónuverndarreglugerðarinnar um að einstaklingur skuli fá vitneskju um lagagrundvöll 

vinnslu áður en vinnsla hefst í samræmi við 13. og 14. gr. pvrg,  

Meginreglan um val (e. choice) er með sama fyrirkomulagi og í samkomulaginu um öruggar 

hafnir, en þó hafa nokkrar veigamiklar breytingar átt sér stað. Fyrirkomulagið er enn á þá vegu 

að þegar fyrirtæki hyggst nota persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en fyrirhugað var þegar 

upplýsinganna var aflað eða senda þær til þriðja aðila þarf fyrirtæki veita einstaklingum tækifæri 

til að hafna því (e. opt-out), sbr. a-lið 2. gr. meginreglna samkomulagsins. Þegar um er að ræða 

viðkvæmar persónuupplýsingar þá gildir fyrrgreind regla ekki heldur þarf fyrirtæki að fá ótvírætt 

samþykki einstaklingsins (e. opt-in), sbr. c-liður 2. gr. meginreglna samkomulagsins. Jafnframt 

var athugasemd 29. gr. starfshópsins við samkomulagsdrögunum tekin til greina og 

einstaklingum veitt réttindi til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga þegar breyttur eða nýr 

tilgangur vinnslu er efnislega frábrugðin en þó samrýmanlegur upprunalega tilganginum.201 Auk 

þess er ný heimild í viðbótarmeginreglunum til að hafna því að vinnsla persónuupplýsinga sé í 

þágu beinnar markaðssetningar, sbr. 12. gr. viðbótarmeginreglnanna. Þá er það sérstaklega 

tilgreint í inngangi friðhelgisamkomulagsins að það megi ekki nota meginregluna um valfrelsi 

til að sniðganga bann við ósamrýmanlegri vinnslu sem er grundvallarbreyting frá 

samkomulaginu um öruggar hafnir.202 Þrátt fyrir nokkrar jákvæðar viðbætur kemur fram í árlegri 

endurmatsskýrslu 29. gr. starfshópsins að þörf sé á ítarlegri og nákvæmari leiðsögn um beitingu 

meginreglunnar um valfrelsi. Starfshópurinn ítrekaði fyrri athugasemd um að nánari upplýsinga 

um hvenær og hvernig einstaklingur getur hafnað því að persónuupplýsingarnar séu unnar í 

öðrum tilgangi en upphaflega var ráðgert væri þörf.203 Gagnrýni 29. gr. starfshópsins er 

áhugaverð og það má velta því fyrir sér hvers vegna ekki hafi verið tekið mið af athugasemd hans 

og nákvæm tímamörk tilgreind til að eyða réttaróvissu. Færa má rök fyrir því að skýr tímamörk 

                                                 
201 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 64. 
202 Monteleone og Puccio (n. 89) 22. 
203 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (28. 

nóvember 2017) WP 255 8, 26. 
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séu forsenda þess að hægt sé að tryggja að einstaklingar geti notið réttinda sinna eins og þeim er 

ætlað.  

Þriðja meginreglan er um ábyrgðarskyldu vegna framsendingar (e. onward transfers).204 

Hún leggur auknar skyldur á fyrirtæki og þriðju aðila samanborið við samkomulagið um öruggar 

hafnir. Í fyrsta lagi leggur hún skyldu á fyrirtæki að fylgja ofangreindum meginreglum við 

framsendingu persónuupplýsinga til þriðja aðila sem kemur fram sem ábyrgðaraðili og gera 

samning þess efnis. Í samningnum þarf að koma fram að þriðji aðili veiti sambærilega vernd og 

friðhelgisamkomulagið. Þessari viðbót var bætt inn eftir að 29. gr. starfshópurinn, í áliti sínu á 

samkomulagsdrögunum, vakti athygli á því að hægt væri að sniðganga meginreglur evrópskrar 

persónuupplýsingaverndar, meðal annars með því að framsenda þær til annars þriðja lands ef 

þessi krafa yrði ekki gerð.205 Af því leiðir að í samningnum skal tilgreint að vinnsla 

upplýsinganna sé aðeins heimil í takmörkuðum og sérstökum tilgangi í samræmi við samþykki 

einstaklingsins, sbr. a-lið 3. gr. meginreglnanna og 10. gr. viðbótarmeginreglnanna. Jafnframt 

skal þriðji aðili tilkynna ábyrgðaraðila ef hann tryggir ekki lengur vernd í samræmi við 

friðhelgisamkomulagið. Í öðru lagi leggur hún skyldu á fyrirtæki sem framsenda 

persónuupplýsingar til þriðja aðila, sem kemur fram sem fulltrúi fyrirtækisins, að senda aðeins 

upplýsingar í takmörkuðum og sérstökum tilgangi. Þá skal fyrirtækið ganga úr skugga um að 

þriðji aðili sé skuldbundinn til að veita að minnsta kosti sambærilega vernd. Í þessu tilviki ber 

fyrirtækið ábyrgð á vinnslu þriðja aðila sem kemur fram sem fulltrúi hans, sbr. d-lið 7. gr. 

meginreglna samkomulagsins. Af endurmati 29. gr. starfshópsins má ráða að flestum fyrirtækjum 

þótti erfiðast að uppfylla kröfur þessarar meginreglu vegna þess hversu erfitt væri að semja upp 

á nýtt við þriðja aðila og í einhverjum tilfellum hefðu samningar ekki náðst. Auk þess væri 

leiðsögn af hálfu viðskiptaráðuneytis Bandaríkjanna ábótavant og eftirlit með uppfærslu 

samninga ekkert.206 Framkvæmdastjórnin mælti einnig með því í endurmati sínu að 

viðskiptaráðuneytið hefði aukið eftirlit með framsendingu gagna.207 Eins og fram kemur í kafla 

4.3.1.1. um þá lykilþætti sem skulu vera til staðar í þriðja landi til þess að vernd sé í meginatriðum 

sambærileg þarf að tryggja takmarkanir á framsendingu gagna með fullnægjandi hætti. Af 

                                                 
204 Framkvæmdaákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar 2016/2297 um breytingu á ákvörðunum 2001/497/EB og 

2010/87/ESB um föst samningsákvæði um flutning persónuupplýsinga til þriðju landa og vinnsluaðila með 

staðfestu í þeim löndum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB. 67/2017 EES-viðbætir 

Stjtíð EES 28, 110. 
205 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 01/2016 on the EU - U.S. Privacy Shield draft adequacy 

decision“ (n. 186), 3. 
206 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

26. 
207 European Commission, „Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 

first annual review of the functioning of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 196) 5. 
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ofangreindu leiðir nauðsyn þess að viðeigandi og skilvirkt eftirlit sé haft með framsendingu 

gagna en það eftirlit er veigamikill þáttur í að viðhalda fullnægjandi vernd.  

Meginreglan um öryggi er að mestu óbreytt fyrir utan þá viðbót að ráðstafanir fyrirtækja 

skulu taka mið af eðli upplýsinga og þeirri áhættu sem felst í vinnslunni.208 Fyrirtæki skal því 

gera eðlilegar og viðeigandi öryggisráðstafanir til að vernda persónuupplýsingar sem þeir hafa 

undir höndum. Þessar ráðstafanir eru meðal annars að gera samning við undirverktaka um 

viðeigandi öryggisráðstafanir vinni hann einhverjar upplýsingar fyrir ábyrgðaraðila.  

Meginreglan um aðgang tryggir einstaklingum rétt til að fá aðgang að persónuupplýsingum 

sem fyrirtæki hefur um þá án rökstuðnings. Á grundvelli þessarar reglu skulu fyrirtæki gæta þess 

að einstaklingar eigi þess kost að sannreyna, leiðrétta, breyta og eyða upplýsingum sem eru ekki 

réttar og ónákvæmar, sbr. 6. gr. meginreglna samkomulagsins.209 Í friðhelgisamkomulaginu er 

tilgreint að þennan rétt megi ekki takmarka nema í undantekningartilvikum og því aðeins ef 

takmörkunin er nauðsynleg og tilhlýðilega rökstudd.210 Í e-lið 8. gr. viðbótarmeginreglnanna eru 

tilgreindar réttmætar ástæður fyrir takmörkun á aðgengi einstaklinga. Hvað varðar aðgang að 

gögnum sem sjálfvirk ákvarðanataka er byggð á eru engar sérstakar reglur í 

friðhelgisamkomulaginu sem veita einstaklingum rétt til að fá vitneskju um á hvaða grundvelli 

ákvörðun er tekin og engin heimild til að óska eftir endurskoðun á ákvörðuninni í samræmi við 

22. gr. pvrg. Í 25. lið framkvæmdaákvörðunarinnar kemur fram að bandarísk lög kveði á um 

sérstök réttindi einstaklinga til að fá rökstuðning þegar óhagstæð ákvörðun er tekin á grundvelli 

sjálfvirkrar ákvarðanatöku.211 Þess er þó vert að geta að reglurnar gilda aðeins um fyrirtæki sem 

eru ekki þátttakendur að friðhelgisamkomulaginu.212 Af því leiðir að einstaklingar hafa í raun 

engin úrræði hvað varðar sjálfvirkar ákvarðanatökur. Auk þess er ekki að finna rétt einstaklings 

til eyðingar samkvæmt 17. gr. pvrg. sem og rétt hans til að flytja eigin gögn, sbr. 20. gr. pvrg. Til 

að tryggja samræmi við persónuverndarreglugerðina þyrfti að auka réttindi einstaklinga að þessu 

leyti. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að þegar persónuverndarreglugerðin tekur gildi, munu öll 

fyrirtæki vera bundin af ákvæðum hennar falli þau undir gildissvæði hennar, sbr. 2. mgr. 3. gr. 

pvrg. Þrátt fyrir það mælti framkvæmdastjórnin og 29. gr. starfshópurinn fyrir því, í endurmatinu, 

                                                 
208 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 64. 
209 sama heimild, 110. 
210 sama heimild, 64. 
211 Sjá til dæmis, Fair Credit Reporting Act (FRCA), Fair Housing Act (FHA) og Equal Credit Opportunity Act 

(ECOA). 
212 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

27. 
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að sérstakar reglur um sjálfvirka ákvarðanatöku yrðu settar í samkomulagið til að tryggja 

viðeigandi verndarráðstafanir.213 

Meginreglan um heilleika gagna og takmörkun vegna tilgangs leggur þá skyldu á fyrirtæki 

að þau safni aðeins persónuupplýsingum í samræmi við tilgang vinnslunnar og að þær 

upplýsingar sem það hefur undir höndum séu nákvæmar, fullnægjandi, uppfærðar og 

áreiðanlegar, sbr a-lið 5. gr. meginreglna samkomulagsins.214 Ný viðbót við þessa meginreglu er 

reglan um takmörkun vegna tilgangs sem leggur bann við því að hægt sé að vinna upplýsingar í 

öðrum tilgangi en ráðgert var við söfnun upplýsinganna. Jafnframt hafa fyrirtæki aðeins heimild 

til að varðveita persónuupplýsingar þannig að þær séu persónugreinanlegar eins lengi og vinnslan 

fer fram nema ef vinnslan fer fram í sérstökum tilgangi, sbr. b-lið 5. gr. meginreglna 

samkomulagsins. Þetta er ein þeirra meginreglna sem 29. gr. starfshópurinn, sem og fylgigögn 

með persónuverndarreglugerðinni, leggja áherslu á að sé tryggð með fullnægjandi hætti og því 

mikilvægt að hún sé skýr.215  

Sjöunda og síðasta meginreglan um málskotsrétt, framfylgd og bótaábyrgð er að finna í 7. 

gr. meginreglna samkomulagins og í 7. og 11. gr. viðbótarmeginreglna samkomulagsins. 

Málskotskerfin sem standa einstaklingum til boða hafa verið þróuð og bætt frá því í 

samkomulaginu um öruggar hafnir. Til að öðlast yfirsýn yfir einstaklingsbundnar úrlausnarleiðir 

verður farið yfir möguleika einstaklinga til að leggja fram kvartanir og fá úrlausn mála sinna.  

Í fyrsta lagi geta einstaklingar kvartað til fyrirtækis áður en þau fara í gegnum málskotskerfi 

og fyrirtæki ber skylda til að svara innan 45 daga, sbr. d-lið 11. gr. viðbótarmeginreglnanna. Í 

öðru lagi skal einstaklingur eiga þess kost að leggja fram kvörtun til skilvirks og óháðs 

málskotskerfis sem fyrirtækið setur á fót gagngert til að greiða fyrir lausn kvartana og ábendinga 

einstaklinga. Fyrirtæki getur valið hvort það kjósi að ráða einkaaðila til að vera óháður 

málskotsaðili eða hvort það óski eftir samstarfi við eftirlitsyfirvöld í Evrópu, nema þegar 

fyrirtæki tekur við mannauðsupplýsingum þá er samstarf við eftirlitsyfirvöld skyldubundið, sbr. 

5. viðbótarmeginregla samkomulagsins. Málskotskerfið skal vera án kostnaðar fyrir neytanda, 

sbr. d-lið 11. gr. viðbótarmeginreglnanna, og fyrirtækið skal beina einstaklingnum á vefsetur 

málskotskerfisins þar sem hann getur fengið viðeigandi upplýsingar um málsmeðferðina. 

Málskotskerfið verður að hafa heimild til að beita nægilega skilvirkum og ströngum úrræðum 

svo tryggt sé að fyrirtækin fylgi meginreglum samkomulagsins. Fylgi fyrirtækið ekki úrskurði 

málskotskerfisins getur einstaklingurinn farið með málið til Alríkisviðskiptastofnunar 

                                                 
213 sama heimild. 
214 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 110. 
215 Article 29 Data Protection Working Party, „Adequacy Referential“ (n. 140) 6. 
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Bandaríkjanna eða dómstóla, sbr. e-lið 7. gr. meginreglnanna. Kjósi fyrirtæki að vera í samstarfi 

við eftirlitsyfirvöld þá skila fulltrúar nokkurra landsbundinna eftirlitsyfirvalda áliti um málið í 

síðasta lagi 60 dögum eftir að einstaklingurinn og fyrirtækið hafa fengið tækifæri til þess að skýra 

mál sitt. Það eru þó litlar sem engar vísbendingar í samkomulaginu og fylgigögnum þess sem 

útskýra hvernig samstarfinu skuli háttað. 

Í þriðja lagi getur einstaklingur, jafnvel þegar fyrirtæki er ekki í samstarfi við eftirlitsyfirvald 

innan EES, kvartað til eftirlitsyfirvalds sem kemur kvörtuninni áleiðis til viðeigandi stofnunar í 

Bandaríkjunum.216 Í fjórða lagi getur einstaklingur í Evrópu kvartað í gegnum sama kerfi og 

bandarískir ríkisborgarar, þ.e. til Alríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna eða 

viðskiptaráðneytisins.217 

Fimmta og síðasta úrræði einstaklinga er úrlausn bindandi gerðardóms (e. Privacy Shield 

(Arbitral) Panel). Þetta er nýtt úrræði og stendur aðeins einstaklingum til boða ef um er að ræða 

eftirstæða kröfu þar sem fyrirtækið hefur brotið gegn skyldum sínum samkvæmt meginreglum 

friðhelgissamkomulagsins og engar aðrar úrlausnarleiðir hafa borið árangur.218 Af því leiðir að 

einstaklingur getur látið kalla til gerðardóm í öllum málum þar sem lögbær yfirvöld í 

Bandaríkjunum hafa ekki staðið við skuldbindingar sínar um að leysa úr kvörtunarmáli.219 Þá 

hefur gerðardómurinn einungis vald til að dæma úrbætur á stöðu einstaklings, til dæmis að veita 

honum aðgang að gögnum, leiðrétta upplýsingar og eyða þeim. Fylgi fyrirtæki ekki dómnum 

geta einstaklingar farið þess á leit við bandaríska dómstóla að dómnum verði framfylgt.  

Meginreglan um málskot, framfylgni og bótaábyrgð felur einnig í sér að fyrirtæki hafi eftirlit 

með, og sannprófi, að starfshættir sínir séu í samræmi við meginreglurnar, annað hvort með 

sjálfsmati, eða athugunum frá óháðum þriðja aðila. Hvort sem fyrirtæki styðst við sjálfsvottun 

eða nýtur aðstoðar þriðja aðila, skal það framkvæma hlutlægt mat á því hvort 

persónuverndarstefna og upplýsingagjöf fyrirtækisins um meðferð kvörtunarmála í 

úrlausnarkerfum sé fullnægjandi. Þetta mat skal fara fram að minnsta kosti einu sinni á ári hverju 

og skal yfirlýsing um að sannprófun hafi farið fram vottuð af ábyrgðaraðila og geymd, sbr. 7. gr. 

viðbótarmeginreglnanna.  

 

                                                 
216 Article 29 Data Protection Working Party, „Adequacy Referential“ (n. 138) 6; Sameinuð mál C-203/15 og C-

698/15, Tele2 Sverige AB gegn Post- och telestyrelsen og Secretary of State for the Home Department gegn 

Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis[2015] EU:C:2016:970, mgr. 108-110. 
217 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 70. 
218 sama heimild, 104-106. 
219 sama heimild, 71. 
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5.3.3 Eftirlit og eftirfylgni með þátttöku í friðhelgisamkomulaginu 

Einn af þeim þáttum sem var ítrekaður af lögsögumanninum og Evrópudómstólnum í máli 

Schrems var að eftirlit með sjálfvottun fyrirtækja þyrfti að vera skilvirkt og áreiðanlegt til að 

sjálfvottunarkerfið væri gilt.220 Viðskiptaráðuneyti og Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna 

gegna lykilhlutverki í eftirlitinu og beita fyrirtæki sem heyra undir þau viðurlögum fylgi þau ekki 

friðhelgisamkomulaginu. Í gildistíð samkomulagsins um öruggar hafnir hafði viðskipráðuneytið 

ómarkvisst eftirlit með sjálfsvottun fyrirtækja og enga frumkvæðisskyldu til að kanna hvort 

verkferlar í fyrirtækjum væru í samræmi við meginreglur samkomulagsins. Í bréfi Ken Hyatt í 1. 

viðauka og í 6. gr. viðbótarmeginreglnanna kemur fram að viðskiptaráðuneytið hafi skuldbundið 

sig til að hafa aukið eftirlit með sjálfsvottun fyrirtækja á nokkra vegu. Til að mynda með því að 

uppfæra árlega skrá yfir þátttakendur friðhelgisamkomulagsins, sem birt er á heimasíðu 

ráðuneytisins, í því skyni að hafa betra eftirlit með fyrirtækjum og veita neytendum réttar 

upplýsingar.221 Viðskiptaráðuneytið skal á grundvelli frumkvæðisskyldu sinnar kanna rangar 

fullyrðingar um þátttöku og notkun gæðamerkis samkomulagsins hjá þeim sem ekki eru 

þátttakendur.222 Þá skal ráðuneytið kanna með ítarlegri hætti hvort fyrirtæki framfylgi í raun 

samkomulaginu. Auk framangreinds skulu fara fram sannprófanir af hálfu 

viðskiptaráðuneytisins, að eigin frumkvæði, í þeim tilvikum þegar kvartað hefur verið undan 

fyrirtæki og það svarar ekki fyrirspurnum viðkomandi.223 Jafnframt er viðskiptaráðuneytið 

tengiliður við landsbundin eftirlitsyfirvöld og tekur við ábendingum frá þeim. Af framangreindu 

má ráða að hlutverk viðskiptaráðuneytisins hefur verið aukið og verkferlar eru skýrari 

samanborið við samkomulagið um öruggar hafnir.  

Hlutverk Alríkisviðskiptastofnunar Bandaríkjanna er í megindráttum sambærilegt og áður 

en hún hefur þó gengist við að veita málum forgang sem eftirlitsaðilar, aðildarríki 

Evrópusambandsins eða viðskiptaráðuneytið vísa til hennar til að meta hvort brotið hafi verið 

gegn meginreglum samkomulagsins og óheiðarlegum eða villandi viðskiptaháttum hafi verið 

beitt þvert á 5. þátt Federal Trade Commission Act,224 sbr. f-lið 11. gr. viðbótarmeginreglnanna. 

Þá skal hún rannsaka hugsanleg brot gegn friðhelgisamkomulaginu að eigin frumkvæði, sbr. 

                                                 
220 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 81. 
221 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 70. 
222 sama heimild, 67. 
223 sama heimild, 101. 
224 15 U.S.C. § 45(a). 
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viðauka IV. Auk þess hefur hún sterkari eftirlits- og fullnustuheimildir á grundvelli 

friðhelgisamkomulagsins til að knýja fram reglufylgni.225 

Þrátt fyrir að á viðskiptaráðuneytinu hvíli nú frumkvæðisskylda og auknar skuldbindingar 

virðist sem eftirfylgni með því að sjálfvottun eigi sér stað sé lítil, nema ef brot gegn 

samkomulaginu er tilkynnt. Að því er virðist af endurmati friðhelgissamkomulagsins eru það 

einnig meira og minna þriðju aðilar, sem hafa sett á fót óháð málskotskerfi, sem sannreyna gildi 

sjálfsvottunar fyrirtækja en lítið eftirlit er með slíkum stofnunum.  

Starfshópurinn sem kenndur er við 29. gr. telur að við sannprófanir hjá fyrirtækjum, sem eru 

nú þegar þátttakendur í friðhelgissamskomulaginu, kanni viðskiptaráðuneytið hvorki innihald 

persónuverndarstefnu fyrirtækjanna markvisst, né hvort henni sé framfylgt með fullnægjandi 

hætti í framkvæmd.226 Samkvæmt endurmatinu þyrfti að kanna framfylgni fyrirtækja reglulega 

og af handahófi, meðal annars með því að leita á Netinu eða fara í vettvangsheimsóknir.227 

Starfshópurinn tekur dýpra í árina en framkvæmdastjórnin í sínu endurmati en 

framkvæmdastjórnin tiltekur engu að síður að bandarísk stjórnvöld þurfi að grípa til frekari 

ráðstafana og koma á kerfi þar sem raunverulegt og virkt eftirlit sé haft með fyrirtækjum. Annars 

þykir líklegt að samkomulagið gæti orðið undir í ljósi þeirra krafna sem Evrópudómstóllinn hefur 

sett.  

Í næsta hluta verður fjallað um heimildir yfirvalda á grundvelli samkomulagsins til varnar 

friðhelgi einkalífsins. 

  

5.4 Heimildir yfirvalda á grundvelli friðhelgisamkomulagsins 

Líkt og í samkomulaginu um öruggar hafnir eiga meginreglur samkomulagsins til varnar 

friðhelgi einkalífsins aðeins við um fyrirtæki í Bandaríkjunum en ekki opinberar stofnanir. Þrátt 

fyrir það er heimild í 5. lið I. þáttar viðauka II í framkvæmdaákvörðuninni til að takmarka 

gildissvið þessara meginreglna á grundvelli þjóðaröryggis, löggæslu og almannahagsmuna. 

Fyrirtæki sem eru þátttakendur í samkomulaginu þurfa því í ofangreindum tilvikum að veita 

opinberum yfirvöldum aðgang að upplýsingum. Þar sem ein meginástæða þess að samkomulagið 

um öruggar hafnir var dæmt ógilt var vegna ótakmarkaðra aðgangsheimilda stjórnvalda að 

persónuupplýsingum frá þátttakendum samkomulagins er mikilvægt að meta hvaða takmarkanir 

                                                 
225 European Commission, „Commission Staff Working Document, Report from the Commission to the 

European Parliament and the Council on the first annual review of the functioning of the EU-U.S. Privacy 

Shield“ (október 2017) SWD(2017) 344 final, 17. 
226 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

10. 
227 sama heimild. 



   

 

  56 

eru til staðar í löggjöf Bandaríkjanna.228 Framkvæmdastjórnin telur sig hafa framkvæmt 

nákvæma úttekt á lagaumhverfinu í Bandaríkjunum og vegið og metið þær takmarkanir og 

verndarráðstafanir sem eru til staðar í löggjöfinni, ásamt hinu nýja umboðsmannakerfi sem hefur 

verið sett á fót, og telur að það samrýmist kröfum tilskipunar 95/46/EB, sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi og dómafordæmum Evrópudómstólsins.229 

Í næstu undirköflum verður fjallað um heimildir til takmörkunar á grundvallarréttindum 

einstaklinga sem eru til staðar í bandarískri löggjöf og þeim málskotskerfum sem standa 

einstaklingum til boða. Hliðsjón verður höfð af fernum lykilatriðum sem tilgreind eru í kafla 

4.3.1 og þurfa að vera til staðar í löggjöf þriðju landa til að grundvallarréttindi einstaklinga séu 

fyllilega tryggð í samræmi við 7. gr., 8. gr. og 47. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi, þrátt 

fyrir inngrip stjórnvalda. Í umfjölluninni verður áhersla lögð á takmarkanir við magnsöfnun230 af 

hálfu stjórnvalda og nýja umboðsmannafyrirkomulagið sem sett var á fót gagngert til að veita 

einstaklingum innan EES úrlausnarmöguleika vegna vinnslu stjórnvalda á persónuupplýsingum 

þeirra. 

 

5.4.1 Vinnsla í þágu þjóðaröryggis – takmarkanir og verndarráðstafanir 

Alkunna er að öryggis- og leyniþjónustustofnanir Bandaríkjanna stunda eftirgrennslan um erlend 

öfl á grundvelli þjóðaröryggismála. Af framangreindri umfjöllun í kafla 4.3.1.4. leiðir að 

þjóðaröryggi er lögmæt ástæða til að takmarka grundvallarréttindi einstaklinga að því gefnu að 

takmörkunin sé nauðsynleg, byggð á skýrri lagaheimild og að meðalhófs sé gætt. Þá skal haft 

eftirlit með slíkum aðgerðum og einstaklingar skulu eiga kost á málskoti.231 

Í núgildandi friðhelgisamkomulagi er tilgreint að takmarkanir á heimildum stjórnvalda til 

söfnunar, aðgangs og notkunar persónuupplýsinga séu í gildi og að til staðar sé strangt og 

marglaga eftirlit með eftirgrennslan stjórnvalda.232 Það eru einkum lög um eftirlit með 

eftirgrennslan um erlend öfl (e. Foreign Intelligence Surveillance Act)233, stjórnvaldsfyrirmæli 

12333 (e. executive order 12333), USA Freedom Act og forsetatilskipun 28 (e. Presidential 

Policy Directive 28) sem innihalda heimildir og takmarkanir fyrir stofnanirnar til vinnslu 

                                                 
228 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, 82-89. 
229 European Commission, „Commission Staff Working Document on the first annual review of the functioning 

of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 225), 20-21. 
230 Orðið magnsöfnun þýðir í þessu samhengi fjöldaeftirlit með einstaklingum í gegnum samskiptamiðla. 
231 Article 29 Data Protection Working Party, „Working document on the justification of interferences with the 

fundamental rights to privacy and data protection through surveillance measures when transferring personal data 

(European Essential Guarantees)“ (n. 148). 
232 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 80. 
233 50 U.S.C. § 1881a. 
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persónuupplýsinga. Farið verður stuttlega yfir hvers konar takmarkanir og heimildir eru til staðar 

samkvæmt framangreindum lagaheimildum.  

 

5.4.1.1 Forsetatilskipun 28 og stjórnvaldsfyrirmæli 12333 

Forsetatilskipun 28 tók gildi 2014 og er bindandi fyrir öryggis- og leyniþjónustur Bandaríkjanna. 

Hún leggur takmarkanir á öflun vitneskju á grundvelli merkjasendinga óháð ríkisborgararétti.234 

Öflun vitneskju verður að byggjast á skýrum lagagrundvelli eða forsetaheimild. Í tilskipuninni er 

kveðið á um að það megi eingöngu afla vitneskju frá merkjasendingum í tveimur tilvikum. 

Annars vegar til að afla upplýsinga um erlend öfl og hins vegar í gagnnjósnastarfsemi.235 Þá er 

tiltekið að slík söfnun eigi ávallt að vera eins markviss og mögulegt er.236 Forsetatilskipunin veitir 

heimild til magnsöfnunar í því skyni að greina ógnir þegar markviss söfnun er ekki tæk, til dæmis 

vegna tæknilegra og rekstrarlegra ástæðna.237 Þegar magnsöfnun er nauðsynleg leggur 

forsetatilskipunin takmarkanir á notkun vitneskju frá merkjasendingum sem aflað er með 

magnsöfnun nema í sex undantekningatilvikum. Þessi tilvik ná meðal annars yfir ráðstafanir til 

að mæta ógnum sem stafa af hryðjuverkum eða ógnum við öryggi Netsins.238 Það er því ljóst að 

stjórnvöld hafa enn tækifæri til þess að safna magnupplýsingum, en af framangreindu leiðir að 

markviss söfnun er í forgangi og notkun vitneskju sem aflað er með magnsöfnun er takmörkuð 

við undantekningartilfelli.  

Framkvæmdastjórnin telur að þrátt fyrir að það standi ekki berum orðum þá sé meðalhófs- 

og nauðsynjareglunnar gætt og að forsetatilskipunin standi fyrir viðleitni til að tryggja 

lágmarksvernd fyrir alla. Jafnframt telur framkvæmdastjórnin að það sé lykilatriði fyrir 

friðhelgisamkomulagið að forsetatilskipunin haldi gildi sínu.239 

Stjórnvaldsfyrirmæli 12333 veita forseta Bandaríkjanna víðtækar heimildir til að afla 

upplýsinga þegar hann telur þess þörf. Í þeim kemur þó fram að leitast skuli við að afla upplýsinga 

á markvissan hátt til að valda sem minnstri mögulegri röskun en söfnun á grundvelli 

stjórnvaldsfyrirmælanna er þó ekki takmörkuð við afmarkaða flokka líkt og forsetatilskipunin 

mælir fyrir um.240 Jafnframt veita stjórnvaldsfyrirmælin einstaklingum sem hafa sætt ólöglegu 

                                                 
234 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 73. 
235 sama heimild, 73. 
236 sama heimild, 74. 
237 sama heimild, 74. 
238 sama heimild, 151. 
239 European Commission, „Commission Staff Working Document on the first annual review of the functioning 

of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 225), 22-23. 
240 European Union Agency For Fundamental Rights, „Surveillance by intelligence services: fundamental rights 

safeguards and remedies in the European Union“ (2015) Volume I: Member States’ legal frameworks 

<http://fra.europa.eu/en/publication/2015/surveillance-intelligence-services> skoðað 10. apríl 2018, 18. 
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rafrænu eftirliti takmarkaða möguleika til úrlausnar.241 Þá er eftirlit með athöfnum á grundvelli 

fyrirmælanna í höndum öryggis- og leyniþjónustustofnana. Ljóst er að margt er á huldu með 

heimildir og beitingu stjórnvaldsfyrirmælanna og því hefur 29. gr. starfshópurinn ítrekað kallað 

eftir frekari upplýsingum en fengið þau svör að athafnir á grundvelli stjórnvaldsfyrirmælanna séu 

trúnaðarmál.242 

 

5.4.1.2 Lög um eftirlit með eftirgrennslan um erlend öfl og USA Freedom Act 

Heimildir leyniþjónustustofnana í Bandaríkjunum til aðgangs að persónuupplýsingum sem 

þátttakendur í friðhelgisamkomulaginu hafa undir höndum eru takmarkaðar við tvö tilvik. 

Annars vegar ef krafa þeirra er í samræmi við skilyrði í lögum um eftirlit með eftirgrennslan um 

erlend öfl243 og hins vegar á grundvelli svokallaðs National Security Letter sem alríkislögreglan 

getur lagt fram.244  

Það hafa orðið ýmsar lagabreytingar sem hafa haft áhrif á og aðlagað FISA. Þar má helst 

nefna gildistöku forsetatilskipunar 28 og USA Freedom Act245 sem jók gagnsæi með 

eftirgrennslan og upplýsingasöfnun öryggis- og leyniþjónustustofnana. Nú ber öryggis- og 

leyniþjónustum skylda til að tilgreina fjölda þeirra sem haft er eftirlit með á grundvelli FISA og 

birta fyrir bandaríska þinginu og almenningi.246 Auk þess er lagt bann við magnsöfnun á skrám 

á grundvelli 402. þáttar og 501. þáttar og notkun valhugtaka (e. selectors) gerð að skilyrði.247 

Þrátt fyrir þessa takmörkun er heimilt að safna gögnum samkvæmt 104. þætti á grundvelli 

einstaklingsbundinnar heimildar og 702. þáttar FISA að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Í ljósi 

þess að tvö helstu eftirlitskerfi leyniþjónustustofnana, PRISM og UPSTREAM, byggja heimildir 

sínar á 702. þætti FISA verður rýnt frekar í eftirlitsathafnir á grundvelli 702. þáttar. 

Ólíkt því sem almennt gildir um eftirlit á grundvelli FISA getur leyniþjónustan fengið 

aðgang að upplýsingum um einstaklinga sem eru staðsettir utan Bandaríkjanna í gegnum 

samskiptafyrirtæki eins og net- og símafyrirtæki á grundvelli 702. þáttar. Skilyrði þess að afla 

megi upplýsinga á grundvelli 702. þáttar eru annars vegar að um sé að ræða erlendan einstakling 

og hins vegar að öflun upplýsinga veiti vitneskju um erlend öfl. Lögmæti upplýsingasöfnunar 

samkvæmt 702. þætti FISA grundvallast á því að hún samrýmist árlegum vottunum og 

                                                 
241 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 86. 
242 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

16. 
243 Hér eftir FISA. 
244 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 75. 
245 The USA Freedom Act, H.R. 2048, Pub.L 114-23. 
246 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 160-161. 
247 sama heimild, 76. 
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verklagsreglum um markvissa söfnun sem gefnar eru út af dómsmálaráðherra og 

framkvæmdastjóra leyniþjónustu Bandaríkjanna og samþykktar af FISC dómstólnum (e. Foreign 

Intelligence Surveillance Court).248 Í vottununum koma fram tilteknir flokkar sem heimila 

söfnun vitneskju á grundvelli þeirra, t.a.m. í því skyni að berjast gegn hryðjuverkum eða 

gereyðingarvopnum.249  

Þá kemur fram í skýrslu eftirlitsnefndar um friðhelgi einkalífsins og borgaralegt frelsi250að 

söfnun upplýsinga sé ekki stórfelld og tilviljanakennd þar sem Þjóðaröryggisstofnun 

Bandaríkjanna taki sérstaklega ákvörðun um eftirlit með tilteknum einstaklingum.251 Ferlið við 

eftirlit Þjóðaröryggisstofnunar er á þá vegu að fyrst greinir hún einstaklinga sem hún telur að 

muni veita mikilvægar upplýsingar um erlend öfl að því gefnu að það falli undir tiltekna vottun 

frá FISC dómstólnum. Því næst metur hún hvort virkja skuli valhugtök eins og símanúmer eða 

tölvupóstnetföng. Ef valhugtök eru virkjuð þá beinist eftirlit að tilteknum einstaklingi í gegnum 

fjarskiptamiðla.252 Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna gætir þess að tenging sé á milli 

valhugtaksins og þeirrar vitneskju um erlend öfl sem leitast er við að afla.253Það er þó ekki 

skilyrði að einstaklingur (e. target) sé grunaður um eitthvað misjafnt heldur aðeins að hann geti 

veitt vitneskju um erlend öfl.254 

Í endurmatinu færði 29. gr. starfshópurinn rök fyrir því að söfnun á grundvelli valhugtaka 

kæmi ekki í veg fyrir að miklu efni yrði safnað, t.a.m. ef valhugtakið er víðtækt.255 Það væri því 

óljóst hversu víðtæk öflun upplýsinga um erlend öfl væri þrátt fyrir að hún væri ekki almenn og 

tilviljanakennd. Til að setja framangreinda umfjöllun í samhengi þá kom fram í skýrslu 

framkvæmdastjóra leyniþjónustu Bandaríkjanna frá 2016 að stjórnvöld hefðu fram að þeim tíma 

beint eftirliti sínu að 106.469 einstaklingum af um þremur milljörðum notenda netsins.256 

FISA lögin sem sett voru árið 2008 innihéldu sólarlagsákvæði (e. sunset clause) sem gerði 

það að verkum að það þurfti að endurskoða 702. þátt FISA í lok ársins 2017. 

Framkvæmdastjórnin hvatti Bandaríkin til að bæta við auknum verndarráðstöfunum við 

                                                 
248 sama heimild, 84. 
249 50 U.S.C. § 1881a (a) og (b). 
250 Hér eftir PCLOB. 
251 „Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence 

Surveillance Act | The Privacy and Civil Liberties Oversight Board“ 13 <https://pclob.gov/reports/report-702/> 

skoðað 7. apríl 2018. 
252 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 84. 
253 „Report on the Surveillance Program Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence 

Surveillance Act | The Privacy and Civil Liberties Oversight Board“ (n. 249) 32–33. 
254 50 U.S.C. § 1881a (g)(4). 
255 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

15. 
256 European Commission, „Commission Staff Working Document on the first annual review of the functioning 

of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 225) 27. 
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endurskoðun á 702. þætti FISA til að tryggja vernd á grundvallarréttindum einstaklinga, til dæmis 

með því að lögfesta reglur um markvissa úr forsetatilskipun 28 í þátt 702. af FISA í því skyni að 

tryggja enn frekar varanlegt friðhelgisamkomulag.257 Þetta þótti mikilvægt, sérstaklega í ljósi 

þess að forsetatilskipun 28 mælir ekki fyrir um réttindi til handa einstaklingum til að byggja rétt 

sinn á nema í gegnum umboðsmannafyrirkomulagið.258 Um miðjan janúar síðastliðinn 

samþykkti hins vegar Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, endurnýjun á 702. þætti FISA. Af 

því leiðir að athugasemdir framkvæmdastjórnarinnar og 29. gr. starfshópsins voru virtar að 

vettugi.259 Sömu vernd er þó viðhaldið og þegar friðhelgisamkomulagið var gert. 

 Gagnrýnendur telja að komi friðhelgisamkomulagið fyrir Evrópudómstólinn gæti það verið 

í brýnni hættu vegna söfnunar á grundvelli 702. þáttar FISA og því hefði framkvæmdastjórnin 

átt að vera harðari, bæði þegar samið var um friðhelgisamkomulagið, og þegar endurmat 

samkomulagsins átti sér stað.260 Þá ráðlagði 29. gr. starfshópurinn að viðmið eins og rökstuddur 

grunur yrði gert að skilyrði þess að heimilt væri að hafa eftirlit með einstaklingi ekki aðeins tengsl 

við erlend öfl.261 

Af framangreindu má draga þá ályktun að vinnsla upplýsinga á grundvelli 702. þáttar sé ekki 

byggð á almennum og ótakmörkuðum heimildum en hvort hún sé takmörkuð við það sem er 

viðeigandi og nauðsynlegt til að ná markmiðinu um vernd persónuupplýsinga í samræmi við 

dómafordæmi Evrópudómstólsins er óljóst.262  

 

5.4.1.3 Magnsöfnun innan EES 

Þess er vert að geta, áður en lengra er haldið, að gagnrýnendur telja að stjórnvöld í 

Bandaríkjunum hafi aldrei notast við magnsöfnun á grundvelli PRISM heldur hafi 

Evrópudómstóllinn, og dómstóllinn í Írlandi, byggt ályktanir sínar á rangri frétt frá Washington 

Post.263 Peter Swire, bendir á að fyrstu fréttir af uppljóstrunum Snowden hafi greint frá því að 

PRISM væri notað til magnsöfnunar en það hafi fljótlega verið leiðrétt. Það hafi þó ekki komið 

í veg fyrir að upprunalega fullyrðingin hafi farið víða og meðal annars endað í rökstuðningi írska 

                                                 
257 sama heimild. 
258 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

19. 
259 „What FISA Renewal Means for U.S.-EU „Privacy Shield“ Agreement“ (10. febrúar 2018) 

<https://www.dailydot.com/layer8/fisa-renewal-us-eu-privacy-shield/> skoðað 11. apríl 2018. 
260 sama heimild. 
261 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 201) 

15. 
262 Sameinuð mál C-293/12 og C-594/12 Digital Rights Ireland and Seitlinger and others [2012] 

EU:C:2014:238, mgr. 46. 
263 David Bender, „Having Mishandled Safe Harbor, Will the CJEU Do Better with Privacy Shield? A US 

Perspective“ (2016) 6 (2) International Data Privacy Law; Oxford 117, 124. 
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dómstólsins í máli Schrems.264 Jafnframt komst Evrópustofnun grundvallarmannréttinda að 

þeirri niðurstöðu að magnsöfnun væri ekki stunduð á grundvelli PRISM. Það má því færa rök 

fyrir því að niðurstaðan í Schrems hafi verið byggð á röngum staðreyndum í þessu tilliti. Í þessari 

sömu skýrslu var einnig tiltekið að fá aðildarríki ESB hefðu sett reglur um takmörkun á 

magnsöfnun.265 Ljóst er af framangreindu að það orki tvímælis að Evrópudómstóllinn hafi 

einblínt á eftirlitsathafnir stjórnvalda í Bandaríkjunum þegar aðildarríki ESB voru á sama tíma 

búin að auka heimildir stjórnvalda til að afla persónuupplýsinga og hafa eftirlit með 

einstaklingum. Þetta er flókin staða þar sem þjóðaröryggi fellur utan gildissviðs Evrópuréttar, 

sbr. 2. mgr. 4. gr. SUSE. Hins vegar eiga aðildarríki að taka mið af sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi við innleiðingu afleidds réttar, sbr. 1. mgr. 51. gr. sáttmálans. Þannig skal 

tekið tillit til hans við beitingu tilskipunar 95/46/EB og persónuverndarreglugerðarinnar.266 

Fyrirtæki sem miðlar persónuupplýsingum til öryggis- og leyniþjónustustofnana innan ESB, eða 

til þriðju landa, fellur til dæmis undir gildissvið sáttmála ESB um grundvallarréttindi því miðlun 

telst vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt tilskipuninni.267 Þannig gildir t.a.m. sáttmáli ESB um 

grundvallarréttindi fyrir utan sitt lögbundna gildissvæði.268 Það má því færa rök fyrir því, þrátt 

fyrir þessar gagnrýnisraddir, að Evrópudómstólinn geti ekki gert minni lagalegar kröfur og tekið 

mið af heimildum öryggis- og leyniþjónustustofnana í aðildarríkjunum þegar hann metur hvort 

þriðja land hafi farið með persónuupplýsingar á lögmætan hátt á grundvelli Evrópureglna.269 Það 

skýtur þó óneitanlega skökku við að Bandaríkin þurfi að uppfylla kröfur sem aðildarríki ESB 

eiga í erfiðleikum með og veikir það vernd grundvallarréttinda einstaklinga innan ESB.270  

 

5.4.1.4 Eftirlit – skilvirk réttarvernd 

Líkt og leiðir af Schrems er eitt grundvallaratriði þess að fullnægjandi vernd sé tryggð í þriðja 

landi að eftirlit sé haft með öryggis- og leyniþjónustustofnunum Bandaríkjanna. Samkvæmt 

framkvæmdaákvörðuninni er marglaga eftirlit haft með stofnunum í Bandaríkjunum sem 

framkvæmt er af öllum þremur stoðum ríkisvaldsins.271 Það eru einkum yfireftirlitsaðilar (e. 

Inspector Generals), PCLOB og FISC dómstóllinn sem gegna veigamiklu eftirlitshlutverki og 

                                                 
264 Peter Swire, „US Surveillance Law, Safe Harbor, and Reforms Since 2013“ [2015] SSRN Electronic Journal 

<http://www.ssrn.com/abstract=2709619> skoðað 15. apríl 2018. 
265 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 238) 17. 
266 Mistale Taylor, „The EU’s Human Rights Obligations in Relation to Its Data Protection Laws with 

Extraterritorial Effect“ (2015) 5 (4) International Data Privacy Law; Oxford 246, 247. 
267 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 238) 11. 
268 Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (n. 125) 896–897. 
269 sama heimild 899. 
270 sama heimild 897. 
271 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 80. 
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verður umfjöllun hér því takmörkuð við þau. Yfireftirlitsaðilar hafa víðtækar heimildir til 

rannsaka ábendingar, endurskoða áætlanir og gera úttektir á leyniþjónustunni en geta aðeins gefið 

út tilmæli eða aðgerðir til úrbóta. Skýrslur þeirra eru þó sendar þinginu sem getur gripið til 

ráðstafana og öðlast yfirsýn.272 Yfireftirlitsaðilar hafa skrifstofur innan hverrar einingar öryggis- 

og leyniþjónustustofnana Bandaríkjanna og hlutverk þeirra felst í að koma í veg fyrir misnotkun 

og ýta undir hagsýni, skilvirkni og árangur í áætlunum og aðgerðum stofnana. 

PCLOB er sjálfstæð og óháð stofnun sem var sett á fót til að hafa eftirlit með og greina 

ráðstafanir sem öryggis- og leyniþjónustur grípa til á grundvelli þjóðaröryggis. Hún hefur 

heimild til að gefa út tilmæli til ráðuneyta og sérstofnana og veitir forseta og þinginu 

upplýsingar.273 Nokkur umræða hefur verið um að þingið hefði hug á því að takmarka gildissvið 

PCLOB þannig að hún hefði aðeins eftirlit með bandarískum ríkisborgurum.274 Yrði það raunin 

myndi það veikja eftirlitskerfið til muna. 

FISC dómstóllinn samanstendur af ellefu óháðum alríkisdómurum og samþykkir árlega 

vottun og verklagsreglur um markvissa söfnun og lágmörkun.275 Dómstóllinn hefur einnig eftirlit 

með athöfnum á grundvelli FISA og kannar hvort mikilvægur tilgangur hafi legið að baki öflun 

upplýsinga.276 Dómsmálaráðherra og framkvæmdastjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna sannreyna 

einnig reglufylgni og fara yfir hvert valhugtak sem notað er til að afla upplýsinga.277  

 

5.4.2 Málskotskerfi einstaklinga 

Samkvæmt friðhelgisamkomulaginu eru nokkrar leiðir til handa skráðum einstaklingum innan 

EES til að kanna hvort vinnsla af hálfu öryggis- og leyniþjónustustofnana Bandaríkjanna hafi átt 

sér stað.278 Ekki er rými til að fjalla um alla möguleika sem eru tækir í smáatriðum en stiklað 

verður á stóru yfir helstu málskotsleiðir einstaklinga. Áhersla verður lögð á 

umboðsmannafyrirkomulagið (e. ombudsperson mechanism) sem sett var á fót gagngert til að 

uppfylla kröfur um málskot í samræmi við 47. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi.  

Lögin Judicial Redress Act279 tóku gildi 24 febrúar 2016 og veita einstaklingum innan EES 

rétt til málskots gegn ríkisstofnunum á sama grundvelli og bandarískir ríkisborgarar eiga 

                                                 
272 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 
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273 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 81. 
274 European Commission, „Commission Staff Working Document on the first annual review of the functioning 

of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 225) 35. 
275 sama heimild. 
276 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 85. 
277 sama heimild, 84. 
278 sama heimild, 85. 
279 Judicial Redress Act 2015, 5 U.S.C. § 552a 
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samkvæmt Privacy Act.280 Hins vegar er um að ræða lágmarksréttindi þar sem heimildir 

bandarískra ríkisborgara á grundvelli Privacy Act til að leita málskots vegna eftirlitsathafna 

stjórnvalda eru takmarkaðar. Þannig er stjórnanda Þjóðaröryggisstofnunarinnar Bandaríkjanna 

heimilt að takmarka heimildir einstaklinga til að fá aðgang að og leiðrétta upplýsingar. Auk þess 

hefur Þjóðaröryggisstofnunin val um að vera undaþegin reglum laganna sem og aðrar öryggis- 

og leyniþjónustur.281  

Lögin Freedom of Information Act veita erlendum einstaklingum aðgang að upplýsingum 

um sig hjá bandarískri alríkisstofnun. Hins vegar hafa yfirvöld einnig heimildir til að neita 

aðgangi að upplýsingum frá öryggis- og leyniþjónustustofnunum.282  

Lög um FISA veita einstaklingum rétt til að kæra og fara í mál á grundvelli ólögmæts eftirlits 

og lögsækja embættismenn persónulega til að fá skaðabætur.283 Heimildir á grundvelli FISA og 

stjórnvaldsfyrirmæla 12333 eru þó takmarkaðar þar sem það er skilyrði samkvæmt stjórnarskrá 

Bandaríkjanna að einstaklingur geti uppfyllt svokallað ,,standing requirement‘‘. Samkvæmt 

dómi Hæstaréttar Bandaríkjanna284 felur skilyrðið í sér að einstaklingur sýni fram á að hann hafi 

hlotið tjón, það sé orsakasamband á milli tjónsins og atviksins sem kvartað er undan og líklegt 

sé að niðurstaðan verði einstaklingnum hagstæð.285 Þetta úrræði er háð vandkvæðum fyrir 

einstaklinga því þeir geta sjaldnast sýnt fram á að öryggis- og leyniþjónustur hafi haft eftirlit með 

þeim. Í endurmati samkomulagsins færðu Bandaríkin rök fyrir því að nýleg dómaframkvæmd 

sýndi að einstaklingum hefði tekist að fara í mál á grundvelli laga um stjórnsýslumeðferð286 án 

þess að uppfylla framangreint skilyrði.287 Engu að síður er ljóst að takmarkanir eru á möguleikum 

einstaklinga til úrlausna. Umboðsmannafyrirkomulaginu er þó ætlað að ná yfir tilvik þar sem 

úrlausnarmöguleikar einstaklinga innan EES eru takmarkaðir.  

 

5.4.2.1 Umboðsmannafyrirkomulag  

Með umboðsmannakerfinu er leitast við að veita öllum einstaklingum tækifæri til málskots. 

Umboðsmannafyrirkomulagið er talin vera ein helsta ástæða þess að framkvæmdastjórnin taldi 

                                                 
280 5 U.S.C. § 552a. 
281 Bender (n. 261) 129. 
282

 5. U.S.C. §552(b)(1). 
283 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 85. 
284 Clapper v. Amnesty Int’l USA, 568 U.S.  (2013). 
285 Um er að ræða þýðingu höfundar á því hvað felst í ,,standing requirement‘‘: 1. an injury in fact, 2. a 

sufficient casual connection between the injury and the conduct complained of, 3. a likelihood that the injury 

will be redressed by a favorable decision. 
286 5. U.S.C. § 702 
287 European Commission, „Commission Staff Working Document on the first annual review of the functioning 

of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 225) 32. 
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friðhelgisamkomulagið veita fullnægjandi vernd. Hlutverk umboðsmannsins felst í því að taka 

fyrir einstök kvörtunarmál sem berast frá einstaklingum og rannsaka þau til hlítar. Þetta 

fyrirkomulag gefur einstaklingum tækifæri til að fá niðurstöðu frá óháðum aðila um hvort 

öryggis- og leyniþjónustur hafi fylgt lögum.288 Einstaklingar geta notað umboðsmannakerfið 

óháð því hvort miðlun hafi verið á grundvelli friðhelgisamkomulagsins eða viðeigandi 

verndarráðstafana. Umboðsmaður er skipaður af utanríkisráðherra og vinnur náið með starfsfólki 

sem hann skipar ásamt öðrum óháðum aðilum, svo sem yfireftirlitsmönnum og PCLOB.289 Hann 

nýtur einkum aðstoðar þeirra til að komast til botns í kvörtunarmálum er varða brot gegn 

bandarískum lögum þar sem hann hefur takmarkaðar heimildir til upplýsingaöflunar.290 Ljóst er 

að umboðsmannafyrirkomulagið felur í sér ákveðið hagræði fyrir einstaklinga þar sem þeir eiga 

þess kost að beina kvörtunum til eftirlitsyfirvalda innan EES sem leggja hana fyrir miðlæga 

stofnun í ESB sem kemur kvörtuninni áleiðis til umboðsmannsins.291 Jafnframt þurfa 

einstaklingar ekki að sýna fram á að stofnanirnar hafi í raun og veru safnað 

persónuupplýsingunum og geta þeir því kvartað undan aðgerðum öryggis- og leyniþjónustunnar 

til umboðsmannsins gruni þá að eitthvað misjafnt hafi átt sér stað. Umboðsmaðurinn upplýsir þó 

ekki um hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar og staðfestir hvorki né neitar því að eftirlit hafi verið 

haft með einstaklingi. Hann staðfestir einungis að kvörtun hafi verið rannsökuð á fullnægjandi 

hátt og tiltekur að annað hvort hafi verið farið að lögum eða ekki og úr því hafi verið bætt.292 

Í árlegu endurmati friðhelgisamkomulagsins var staðfest af bandarískum stjórnvöldum að 

ekki væri hægt að fara með ákvarðanir umboðsmanns fyrir dóm þarlendis.293 Af 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu leiðir að þegar um er að ræða inngrip vegna 

eftirlitsathafna geti úrlausn frammi fyrir stjórnvaldi verið talin fullnægjandi að því gefnu að 

stjórnvaldið hafi raunverulegar heimildir til úrlausnar.294 Í ljósi þess að umboðsmaðurinn hefur 

ekki nægar valdheimildir til að veita skilvirkt eftirlit, þar sem hann hefur takmarkaðan aðgang að 

gögnum og getur þar af leiðandi ekki tekið sjálfstæða ákvörðun um málefni, er hægt að færa rök 

fyrir því að 47. gr. sáttmálans um grundvallarréttindi, sem mælir fyrir um rétt einstaklinga til að 

                                                 
288 „U.S. - EU Safe Harbour Framework - A Guide to Self-Certification“ (n. 94) 19. 
289 European Commission og Directorate-General for Justice and Consumers (n. 214) 19. 
290 sama heimild. 
291 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 87. 
292 sama heimild, 90, 133. 
293 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

19. 
294 Klass and others g. Federal Republic of Germany (1979-80) Series A, no 28, mgr. 56, 67. 
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fá úrlausn mála sinna fyrir skilvirkum og óháðu málskotskerfi, sé í raun ekki uppfyllt.295 

Jafnframt er ekki búið að skipa varanlegan umboðsmann. Að mati framkvæmdastjórnarinnar og 

29. gr. starfshópsins er það áhyggjuefni.296 

Ljóst er að framkvæmdastjórnin batt miklar vonir við umboðsmannafyrirkomulagið þar sem 

úrlausn á grundvelli annarra heimilda og sértækra laga er varða eftirlit öryggis- og 

leyniþjónustustofnana er háð ákveðnum skilyrðum. Það má því velta því upp hvort bandarísk 

stjórnvöld taki friðhelgisamkomulaginu ekki eins alvarlega og framkvæmdastjórnin gerði sér 

vonir um. Að sama skapi tók nýr forseti við og ýmsar breytingar í stjórnkerfinu hafa átt sér stað, 

sem gæti verið ástæða þess að ekki hefur enn verið skipaður umboðsmaður. Samt sem áður má 

velta því fyrir sér hvort gildi framkvæmdaákvörðunar sé í hættu komi samkomulagið til kasta 

Evrópudómstólsins í ljósi þess hversu mikilvægt það er að einstaklingum sé tryggður réttur til 

úrlausnar. 

 

5.4.3 Vinnsla í þágu löggæslu og almannahagsmuna 

Eins og að framan greinir geta stjórnvöld óskað eftir afhendingu persónuupplýsinga frá 

þátttakendum friðhelgisamkomulagsins í þágu löggæslu og almannahagsmuna. Samkvæmt 

framkvæmdaákvörðuninni skulu löggæsluyfirvöld afla dómsúrskurðar sem veitir þeim heimild 

til að haldleggja gögn.297 Í undantekningartilfellum geta yfirvöld aflað upplýsinga á grundvelli 

kvaðninga frá stjórnvöldum að því gefnu að hægt sé að fara með kvaðninguna fyrir óháðan 

dómstól.298 Jafnframt þurfa allar aðgerðir að vera í samræmi við fjórða viðauka stjórnarskrár 

Bandaríkjanna (e. Fourth Amendment) sem tryggir vernd gegn inngripsaðgerðum og þannig er 

meðalhófs- og nauðsynjareglunnar gætt að mati framkvæmdastjórnarinnar.299  

Að því er virðist þarf ávallt að vera sérstakur tilgangur sem liggur að baki öflun upplýsinga 

og ef um er að ræða sakamál þá eru einstaklingar látnir vita og eiga kost á málskoti. Auk þess 

virðist sem nægilegt eftirlit sé haft með inngripi stjórnvalda að þessu leyti samkvæmt 

framkvæmdaákvörðuninni. 

 

                                                 
295 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 01/2016 on the EU - U.S. Privacy Shield draft adequacy 

decision“ (n. 186) 51; Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint 

Review“ (n. 201) 19. 
296 European Commission, „Commission Staff Working Document on the first annual review of the functioning 

of the EU-U.S. Privacy Shield“ (n. 225) 34. 
297 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 89. 
298 sama heimild, 89. 
299 sama heimild, 89. 
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5.5 Framkvæmd og lagaumhverfið í Bandaríkjunum 

Í ljósi þess að bandarískar stofnanir munu hafa eftirlit með fyrirtækjum sem eru þátttakendur í 

friðhelgisamkomulaginu og beita þau eftir atvikum viðurlögum er nauðsynlegt að kanna hvernig 

dómaframkvæmd í Bandaríkjunum er háttað í tengslum við persónuupplýsingarétt. Mikilvægt er 

að hafa í huga að framkvæmdin í Bandaríkjunum stýrist að miklu leyti af viðskiptahagsmunum 

sem eru gjarnan teknir fram yfir persónuupplýsingavernd einstaklinga, enda nýtur slík vernd ekki 

stöðu grundvallarréttar líkt og innan EES. Í lagaumhverfum þar sem persónuupplýsingavernd og 

friðhelgi einkalífs telst ekki til grundvallarréttinda er verndin breytileg eftir þeim lagagrundvelli 

sem hún er byggð á.300 Í því samhengi má nefna að Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna hefur 

átt í erfiðleikum með að réttlæta málsóknir þar sem brotið er gegn friðhelgi einkalífs en ekki er 

til staðar eitthvað fjárhagslegt tjón.301 Jafnframt hefur Hæstiréttur Bandaríkjanna komist að þeirri 

niðurstöðu oftar en einu sinni að sala persónuupplýsinga í þágu beinnar markaðssetningar sé 

verndað af stjórnarskránni.302 Þá hafa tæknifyrirtæki eins og Facebook Inc., sem vinna mikið 

með persónuupplýsingar, fært rök fyrir því að jafnvel þó fyrirtækið brjóti gegn 

persónuupplýsingarétti og friðhelgi einkalífs einstaklings af ásettu ráði, þá sé ekki hægt að fara 

með málið fyrir dóm nema einstaklingurinn hafi orðið fyrir fjárhaglegu tjóni.303  

Hins vegar virðist viðhorfið gegn persónuupplýsingavernd vera að breytast í Bandaríkjunum 

sér í lagi í ljósi nýlegra uppljóstrana um magnsöfnun persónuupplýsinga hjá Facebook Inc. í 

gegnum kerfi sem gerði þeim kleift að safna persónuupplýsingum um einstaklinga sem höfðu 

ekki veitt samþykki sitt fyrir því.304 Þessi uppljóstrun hefur vakið gríðarlega athygli og Illinois 

fylki í Bandaríkjunum hefur ákveðið að fara í mál við Facebook vegna þessa.305 Þá hefur 29. gr. 

starfshópurinn sett á fót sérstakan starfshóp í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga á 

samfélagsmiðlum sem skal vinna að langtímastefnumótun og skoða starfsemi samfélagsmiðla í 

víðara samhengi.306  

                                                 
300 Kuner, Transborder Data Flows and Data Privacy Law (n. 47) 62. 
301 Chris Jay Hoofnagle, „US Regulatory Values and Privacy Consequences: Implications for the European 

Citizen“ [2016] (2) European Data Protection Law Review 2 <https://papers.ssrn.com/abstract=2801404> 

skoðað 24. apríl 2018. 
302 US West g. FCC 182 F.3d 1224 (10th Cir. 1991); Nat’l Cable & Telecommunications Ass’n v F.C.C., 

555F.3d 996 (2009). 
303 Spokeo v Robins 578 U.S. (2015) sjá amicus curie frá eBay, Facebook, Google og Yahoo! 
304 Avery Hartmans Insider Business, „It’s Impossible to Know Exactly What Data Cambridge Analytica 

Scraped from Facebook — but Here’s the Kind of Information Apps Could Access in 2014“ (Business Insider) 

<http://uk.businessinsider.com/what-data-did-cambridge-analytica-have-access-to-from-facebook-2018-3> 

skoðað 25. apríl 2018. 
305 People of the State of Illinois g. Facebook, Inc. Complaint and Demand for Jury Trial. 
306 Article 29 Data Protection Working Party, „Press Release, „‘Sorry is not enough’“: WP29 establishes a 

Social Media Working Group“ <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-04-

11_wp29_press_release_en.pdf> skoðað 20. apríl 2018. 
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 Það er þó ljóst að ákveðinn grundvallarmunur er bæði á löggjöf og viðhorfi Bandaríkjanna 

og bandarískra fyrirtækja hvað þetta varðar. Þrátt fyrir þær breytingar sem hafa orðið á löggjöf 

Bandaríkjanna í tengslum við aðgangsheimildir stjórnvalda þá er erfitt að ímynda sér rótgróin 

viðhorf í tengslum við viðskiptahagsmuni og réttindi fyrirtækja í jafnstóru og valdamiklu ríki 

eins og Bandaríkjunum breytist á einni nóttu. Það er ákveðið áhyggjuefni í ljósi fjölda 

dómafordæma Evrópudómstólsins þar sem viðskiptahagsmunir eru nær undantekningalaust 

teknir fram yfir grundvallarréttindi einstaklinga.307 

Í næsta kafla verður tekið mið af framangreindri umfjöllun við mat á því hvort samkomulag 

Bandaríkjanna og Evrópu til varnar friðhelgi einkalífs veiti fullnægjandi vernd samkvæmt 

persónuverndarlöggjöf Evrópu. 

                                                 
307 Giovanni Buttarelli, „The EU GDPR as a Clarion Call for a New Global Digital Gold Standard“ (2016) 6 (2) 

International Data Privacy Law; Oxford 77. 
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6. Framtíð miðlunar persónuupplýsinga til þriðju landa 

Hér verður fyrst og fremst rýnt í ofangreinda umfjöllun um friðhelgisamkomulagið og metið 

hvort það veiti fullnægjandi vernd. Þá veltir höfundur upp framtíð friðhelgisamkomulagsins og 

samspils þess við persónuverndarreglugerðina og leitar svara við því hvort núgildandi 

fyrirkomulag sé raunhæft í framkvæmd.  

 

6.1 Veitir friðhelgisamkomulagið fullnægjandi vernd? 

Þrátt fyrir að þeirri spurningu um hvort friðhelgisamkomulagið veiti fullnægjandi vernd sé 

vandsvarað er það mat höfundar að greining á álitum og dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 

sé sú leið sem best er til þess fallin að meta hvort samkomulagið tryggi í meginatriðum 

sambærilega vernd og veitt er innan veggja EES. Vert er að hafa í huga að ekki er gerð krafa um 

að evrópskar persónuverndarreglur séu endurspeglaðar í þriðja landi heldur skal fara fram 

heildarmat á því hvort efni meginreglnanna, framkvæmd þeirra, eftirlit og málskotskerfi séu 

fullnægjandi.308  

Líkt og leiðir af umfjöllun í kafla 4.2.2 um dóm Evrópudómstólsins í máli Schrems þá tók 

dómstóllinn ekki sérstaklega fyrir meginreglur samkomulagsins um öruggar hafnir áður en hann 

dæmdi samkomulagið ógilt. Engu að síður eru meginreglurnar og viðbótarmeginreglurnar 

lykilatriði í því að samkomulagið tryggi vernd sem er í megindráttum efnislega sambærileg. 

Í fyrsta lagi er ljóst að meginreglur friðhelgisamkomulagsins leggja auknar skyldur á 

fyrirtæki í tengslum við gagnsæi. Þau eru skyldug til að birta persónuverndarstefnu líkt og 

persónuverndarreglugerðin mælir fyrir um. Tilkynningarskylda fyrirtækja er aukin t.a.m. 

varðandi skilyrði framsendingar til þriðja aðila eða annars þriðja lands ásamt upplýsingum um 

réttindi einstaklings, bótaábyrgð og málskotskerfi. Fyrirtækjum ber einnig skylda til að veita 

upplýsingar um uppruna og tilgang vinnslu persónuupplýsinga en til þess að reglan myndi 

samræmast persónuverndarreglugerðinni þyrfti einstaklingur að fá vitneskju um lagagrundvöll 

vinnslu í samræmi við 13. og 14. gr. pvrg. Eins og að framan greinir þá hefur meginreglan um 

valfrelsi tekið jákvæðum breytingum og veitt einstaklingum ríkari möguleika til að hafna vinnslu 

persónuupplýsinga ef tilgangur vinnslu er efnislega frábrugðin upprunalega tilganginum. Þrátt 

fyrir það er meginreglan þvert á framkvæmdina innan EES þar sem samþykki einstaklings áður 

en vinnsla hefst er skilyrði.309 Auk þess er ekki að finna skýrar leiðbeiningar fyrir einstaklinga 

um höfnun vinnslu og tímamörk eru ekki tilgreind.  

                                                 
308 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 74. 
309 Monteleone og Puccio (n. 89) 32. 



   

 

  69 

Þá uppfyllir meginreglan um aðgang ekki fullnægjandi vernd hvað varðar sjálfvirka 

ákvarðanatöku. Jafnframt er eftirlit með samningum sem fyrirtæki gera við þriðju aðila lítið sem 

ekkert en mikilvægt er að gengið sé úr skugga um að þriðji aðili veiti fullnægjandi vernd annars 

fellur samkomulagið um sjálft sig. Auk þess þyrfti einstaklingur að eiga þess kost að flytja 

upplýsingar á milli fyrirtækja í samræmi við réttinn til að flytja eigin gögn, sbr. 20. gr. pvrg. og 

geta nýtt sér réttinn til eyðingar, sbr. 17. gr. pvrg. 

Meginreglan um málskotsrétt, framfylgd og bótaábyrgð veitir einstaklingum fleiri 

möguleika til úrlausnar en áður. Aukið samstarf við evrópsk eftirlitsyfirvöld er í takt við 50. gr. 

pvrg. og er jákvætt skref í að tryggja aukið samræmi í persónuupplýsingavernd á alþjóðlegum 

vettvangi og gera úrlausnarkerfi aðgengileg einstaklingum innan EES.310 Framsetning 

málskotskerfa er þó flókin og erfitt er að greina hvaða möguleikar standa einstaklingum til boða 

út frá samkomulaginu. Þá má ætla að ferlið gæti reynst dýrt og tímafrekt þar sem skrefin til 

úrlausnar eru mörg og flókin, eins og rakið er hér að ofan í kafla 5.3.2. Í því samhengi má nefna 

að ef fyrirtæki fylgir ekki bindandi ákvörðun gerðardóms þarf einstaklingur að leita til dómstóla 

í Bandaríkjunum til að fullnusta ákvörðunina.311 Þess er vert að geta að til að tryggja samræmi 

við persónuverndarreglugerðina þyrfti að leggja þá skyldu á fyrirtæki að tilnefna 

persónuverndarfulltrúa, sem hefði það hlutverk að fylgjast með meðferð persónuupplýsinga 

innan fyrirtækisins og sjá um samskipti við einstaklinga, sbr. 38. pvrg. Einnig gæti það gert 

úrlausnarmöguleika einstaklinga einfaldari og skilvirkari í framkvæmd. 

Í öðru lagi eru auknar skuldbindingar lagðar á viðskiptaráðuneytið og 

Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna til að hafa eftirlit með sjálfsvottunarkerfinu en til þess 

að uppfylla kröfur um skilvirkt og fullnægjandi sjálfsvottunarkerfi þurfa þær að gera fleiri 

athuganir að eigin frumkvæði. Auk þess má leiða af ofangreindri umfjöllun að 

Alríkisviðskiptastofnunin hefur átt í erfiðleikum með að láta mál er varða friðhelgi einkalífs og 

persónuupplýsingarétt ná fram að ganga. Lausnin við því að tryggja skilvirkara og raunverulegt 

eftirlit í Bandaríkjunum er ef til vill að setja á fót sambærilegt eftirlitsyfirvald og starfrækt er 

innan EES. Stofnun sem hefur víðtækar heimildir til rannsóknar og fullnustu og hefur það að 

markmiði að tryggja að meðferð persónuupplýsinga sé í samræmi við grundvallarréttindi 

einstaklinga, sbr. VI. kafla pvrg.  

Í þriðja lagi hafa landsbundin eftirlitsyfirvöld aukin réttindi til rannsóknar á 

samkomulaginu berist þeim kvörtun. Í friðhelgisamkomulaginu er þess sérstaklega getið í 3.gr. 

                                                 
310 European Commission, „Exchanging and Protecting Personal Data in Globalised World“ (n. 168) 5. 
311 „Privacy Shield - Press Breakfest by MEP Jan Albrecht - Statement by Max Schrems, Summary“ 

<http://europe-v-facebook.org/PA_PS.pdf>. 
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framkvæmdaákvörðunarinnar að eftirlitsyfirvöld hafi heimild til að takmarka gagnaflutninga 

til fyrirtækja í því skyni að vernda hagsmuni einstaklinga í samræmi við ábendingar 

Evrópudómstólsins í máli Schrems.  

 Í fjórða lagi stendur hvergi berum orðum að reglur samkomulagsins skuli njóta forgangs 

fram yfir bandarísk lög en Bandaríkin hafa skuldbundið sig til að láta framkvæmdastjórnina 

vita um hvers kyns efnislega þróun í bandarískri löggjöf sem hefur áhrif á samkomulagið.312 

Þá er ávallt hætta á því að forsetinn nýti sér víðtækar heimildir á grundvelli 

stjórnvaldsfyrirmæla 12333 til verndar þjóðaröryggis. Það er því ljóst að ákvarðanir á skjön 

við samkomulagið gætu verið teknar af forsetanum telji hann það nauðsynlegt en 

framkvæmdastjórnin á þó ávallt kost á því að fella samkomulagið úr gildi telji hún að brotið 

hafi verið gegn því.  

Í fimmta lagi hefur eftirlit með samkomulaginu einnig verið stóraukið með auknum 

heimildum landsbundinna eftirlitsyfirvalda til að rannsaka og fylgja eftir kvörtunum og 

ábendingum einstaklinga. Jafnframt skal það endurskoðað á hverju ári sem er í samræmi við 

4. og 5. mgr. 45. gr. pvrg. sem mælir fyrir um reglulega endurskoðun. 

Í sjötta lagi var ein aðaláherslan í úrlausn Evrópudómstólsins í máli Schrems á að heimildir 

stjórnvalda til takmörkunar á grundvallarréttindum einstaklinga væru háðar skýrum reglum og 

takmörkuð við það sem nauðsynlegt væri miðað við tilganginn. Þá þyrfti að vera til staðar óháð 

eftirlit sem kæmi í veg fyrir sniðgöngu stjórnvalda og viðeigandi úrlausnarkerfi fyrir einstaklinga. 

Ætla mætti að þær breytingar sem hafa orðið á löggjöf Bandaríkjanna t.a.m. með forsetatilskipun 

28 og USA Freedom Act hafi gert það að verkum að öflun vitneskju frá merkjasendingum með 

magnsöfnun sé gagnsærri og takmarkaðri en áður þar sem leitast sé við að beita markvissri 

söfnun. Magnsöfnun er þó heimiluð á grundvelli sex flokka sem eru fremur víðtækir. Þá er söfnun 

á grundvelli FISA til eftirlitsathafna skýrari og að því er virðist er leitast við að takmarka öflun 

vitneskju með því að setja það sem skilyrði að hún falla innan vottunnar FISC dómstólsins og að 

valhugtökum sé beitt. Það má þó ráða af dómi Evrópudómstólsins í máli Schrems að magnsöfnun 

sé ávallt andstæð grundvallarréttindum einstaklinga því þá sé meðalhófs- og nauðsynjareglunnar 

ekki gætt.313  

Þá er fullyrt að öflun upplýsinga af hálfu stjórnvalda sé háð marglaga eftirliti. Af 

framkvæmdaákvörðuninni að dæma er vissulega um marglaga eftirlit að ræða. Það er þó erfitt að 

                                                 
312 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 92. 
313 Mál C-362/14 Maximillian Schrems g. Data Protection Commissioner [2015] EU:C:2015:650, mgr. 93. 
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átta sig á því hvort eftirlitið sé skilvirkt og hvernig samstarfi eftirlitsaðilanna er háttað vegna þess 

hve flókið það er. 

Þau málskotskerfi sem standa einstaklingum til boða vegna ólögmæts inngrips stjórnvalda 

virðast ekki fullnægja kröfum 47. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi. Gildistaka Judicial 

Redress Act jók á réttindi einstaklinga innan EES til úrlausnar en veitir þó aðeins 

lágmarksréttindi. Það leiðir af dómi Evrópudómstólsins í máli Schrems að gerðar eru meiri kröfur 

um réttindi til málskots en bandarískir ríkisborgarar eiga kost á.314 Það yrði hins vegar háð 

ákveðnum vandkvæðum ef einstaklingum innan EES yrðu veitt réttindi til málskots í samræmi 

við kröfur Evrópudómstólsins þar sem þeim yrði þá veittur ríkari réttur en bandarískum 

ríkisborgurum.315 Það leiðir einnig af stjórnarskrá Bandaríkjanna að einstaklingar þurfa að sýna 

fram á raunverulegt tjón til að geta farið með málið fyrir dóm. Heimildir einstaklinga eru því 

takmarkaðar að þessu leyti. Eins og að framan greinir var umboðsmannakerfinu ætlað að veita 

öllum einstaklingum möguleika til að leggja fram kvartanir telji þeir á sér brotið. 

Umboðsmaðurinn virðist þó hafa takmarkaðar valdheimildir til að leggja sjálfstætt mat á 

kvartanir einstaklinga og hann veitir aðeins upplýsingar um hvort athafnir eftirlitsyfirvalda hafi 

brotið gegn lögum eða ekki. Því er ekki hægt að fullyrða með vissu að hann uppfylli kröfur 47. 

gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi. 

Að ofangreindu virtu er það mat höfundar að meginreglur og viðbótarmeginreglur séu í 

meginatriðum efnislega í samræmi við álit 29. gr. starfshópsins um þá þætti sem þurfa að vera til 

staðar í löggjöf þriðja lands Það er þó ljóst að þó nokkrar breytingar þurfa að eiga sér stað til þess 

að meginreglurnar tryggi efnislega sambærilega vernd og persónuverndarreglugerðin. 

Meginreglan um valfrelsi gerir það þó að verkum að vinnsla er heimil án samþykkis einstaklings 

og því engin krafa um lögmætan grundvöll fyrir vinnslu persónuupplýsinga líkt og áskilið er í 6. 

gr. persónuverndarreglugerðarinnar og í 2. mgr. 8. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi. Til 

dæmis komst þýskur dómstóll að þeirri niðurstöðu, síðastliðinn febrúar, að aðgerðir af hálfu 

Facebook Inc., sem er þátttakendi í samkomulaginu, væru ólögmætar þar sem þær tryggðu ekki 

með fullnægjandi hætti samþykki einstaklinga fyrir vinnslu persónuupplýsinga þeirra.316 

Jafnframt er eftirlit með því hvort meginreglunum sé fylgt t.a.m. í tengslum við samninga við 

þriðju aðila þegar persónuupplýsingar eru áframsendar ekki fullnægjandi.  

                                                 
314 sama heimild, mgr. 95. 
315 Bender (n. 261) 130. 
316 „German Court Rules Facebook Use of Personal Data Illegal“ Reuters (12. febrúar 2018) 

<https://www.reuters.com/article/us-germany-facebook/german-court-rules-facebook-use-of-personal-data-

illegal-idUSKBN1FW1FI> skoðað 21. apríl 2018. 
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Þá virðist sem lagabreytingar í Bandaríkjunum hafi takmarkað heimildir stjórnvalda til 

aðgangs að persónuupplýsingum á almennum grunni þrátt fyrir að magnsöfnun sé enn stunduð 

innan ákveðinna marka. Það sem veldur mestri óvissu eru málskotskerfi til handa einstaklingum 

innan EES. Þau virðast ekki vera í samræmi við 47. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi, sér 

í lagi umboðsmannakerfið. Höfundur telur það einnig bera vott um áhugaleysi bandarískra 

stjórnvalda að umboðsmaður hafi ekki enn verið skipaður. Í endurmati samkomulagsins varaði 

29. gr. starfshópurinn við því að ef ekki væri gripið til aðgerða til að bæta úr því sem væri 

ábótavant myndi hópurinn fara með samkomulagið fyrir dóm.317  

Þrátt fyrir að samkomulagið tryggi töluvert betri vernd en samkomulagið um öruggar hafnir 

þá virðist sem framkvæmdin á samkomulaginu og nokkur grundvallaratriði, sem rekja má til 

mismunandi hugmyndafræði í löggjöf aðilanna, valdi því að ekki er hægt að draga þá ályktun að 

samkomulagið tryggi vernd sem er í megindráttum sambærileg þeirri vernd sem tryggð er innan 

veggja EES. 

 

6.2 Áhrif gildistöku persónuverndarreglugerðarinnar á friðhelgisamkomulagið 

Eins og áður hefur komið fram er framkvæmdaákvörðunin sett í samræmi við 6. mgr. 25. gr. 

tilskipunar nr. 95/46/EB túlkuð með tilliti til sáttmála ESB um grundvallarréttindi og með 

hliðsjón af þeim skilyrðum sem Evrópudómstóllinn setti fram í máli Schrems. Það má færa rök 

fyrir því að til að reyna að koma í veg fyrir að samkomulagið falli milli skips og bryggju hafi 

verið höfð hliðsjón af ákveðnum grunngildum í persónuverndarreglugerðinni. 

Framkvæmdastjórnin er meðvituð um að samkomulagið uppfylli ekki kröfur 

persónuverndarreglugerðarinnar um fullnægjandi vernd þar sem hún áskilur sér rétt til að fella 

samkomulagið tímabundið úr gildi ef brýn nauðsyn krefur.318 Þá er sérstaklega tilgreint að 

samkomulagið verði endurskoðað þegar reglugerðin tekur gildi. Þannig er líklegt að 

samkomulagið taki breytingum eftir gildistöku persónuverndarreglugerðarinnar.319  

 

6.3 Áhrif gildissvæðis persónuverndarreglugerðarinnar á miðlun persónuupplýsinga 

Samspil persónuverndarreglugerðarinnar og friðhelgisamkomulagsins er flókið og ljóst er að 

ekki verður hægt að spá fyrir um allar þær framtíðarafleiðingar sem persónuverndarreglugerðin 

mun hafa á lagaumhverfið innan EES og í þriðju löndum. Í þessu samhengi má velta því fyrir sér 

                                                 
317 Article 29 Data Protection Working Party, „EU - U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review“ (n. 203) 

20. 
318 Framkvæmdaákvörðun nr. 2016/1250. 14/2018 EES-viðbætir við Stjtíð EES 60, 93. 
319 sama heimild, 92. 
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hvaða áhrif gildissvæði reglugerðarinnar hefur á ákvarðanir um fullnægjandi vernd. Í ljósi 

útvíkkaðs gildissviðs persónuverndarreglugerðarinnar er óhjákvæmilegt að fyrirtæki um allan 

heim þurfi að uppfylla kröfur persónuverndarreglugerðarinnar, bjóði þau vöru og þjónustu til 

einstaklinga innan EES eða hafi eftirlit með þeim, óháð því hvort þau hafi staðfestu innan EES. 

Þetta gildir einnig um fyrirtæki sem eru aðilar að friðhelgisamkomulaginu þar sem í 

samkomulaginu segir: 

Meginreglur samkomulagsins gilda eingöngu um vinnslu fyrirtækja í Bandaríkjunum á 

persónuupplýsingum að svo miklu leyti sem vinnsla slíkra fyrirtækja fellur ekki undir 

gildissvið löggjafar sambandsins.320  

 

Ætla má af ofangreindu að þátttakendur í friðhelgissamkomulaginu þurfi að gera ráðstafanir 

til að fylgja persónuverndarreglugerðinni þrátt fyrir að þeir séu aðilar samkomulagsins bjóði þeir 

einstaklingum innan EES vöru eða þjónustu eða hafi eftirlit með þeim. Það er því um að ræða 

tvöfalt kerfi þar sem fyrirtæki í Bandaríkjunum getur aðeins tekið við persónuupplýsingum með 

því að styðjast við þau lagalegu úrræði sem heimila miðlun og að auki þarf vinnslan að 

samræmast persónuverndarreglugerðinni. Það má færa rök fyrir því að með þessu tvöfalda kerfi 

sé verið að beita 3. gr. reglugerðarinnar og reglum um miðlun persónuupplýsinga um sömu tilvik 

án þess að beiting þeirra sé samræmd.321 Hins vegar veitir persónuverndarreglugerðin engin 

málskotskerfi til handa einstaklingum og gegnir því friðhelgisamkomulagið mikilvægu hlutverki 

að því leyti. Christopher Kuner hefur þó velt því upp að það myndi auka á réttaröryggi ef það 

væri aðeins eitt kerfi sem þyrfti að uppfylla og kæmi í stað þess tvöfalda kerfis sem nú er í gildi.322 

Áhugavert er að velta því upp hvort gildissvæði persónuverndarreglugerðarinnar og beiting 

þess utan lögbundins svæðis hennar geri það að verkum að alþjóðleg fyrirtæki muni leitast við 

að haga starfsemi sinni að öllu leyti í samræmi við persónuverndarreglugerðina og viðskiptavinir 

um heim allan muni njóta góðs af. Svör Mark Zuckerberg, stofnanda og framkvæmdastjóra 

Facebook Inc., frammi fyrir þingnefnd bandaríska þingsins þann 11. apríl 2018 renna stoðum 

undir það að Facebook Inc. muni að öllum líkindum veita einstaklingum um heim allan vernd í 

samræmi við persónuverndarreglugerðina.323 Evrópusambandinu hefur í raun tekist að búa til 

svokallað ,,Brussels effect‘‘324 þar sem reglur sambandsins og beiting þeirra hafa áhrif á lagalega 

                                                 
320 sama heimild, liður 15. 
321 Kuner, „Extraterritoriality and Regulation of International Data Transfers in EU Data Protection Law“ (n. 75) 

244. 
322 sama heimild. 
323 „Zuckerberg says Facebook will extend European data protections worldwide — kind of - The Verge“ 

<https://www.theverge.com/2018/4/11/17224492/zuckerberg-facebook-congress-gdpr-data-protection> skoðað 

21. apríl 2018. 
324 Anu Bradford, „The Brussels Effect“ [2012] NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 68. 
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þróun í þriðju löndum og hjá alþjóðlegum fyrirtækjum. Það er því hægt að færa rök fyrir því að 

dómurinn í máli Schrems og ný persónuverndarreglugerð munu hafa þau áhrif að alþjóðleg 

fyrirtæki fylgi fordæmi Facebook Inc. og veiti persónuupplýsingum vernd í samræmi við evrópsk 

persónuverndarlög.325 Þetta er í samræmi við markmið Evrópusambandsins og Evrópsku 

persónuverndarstofunarinnar um að skapa alþjóðlegan staðal fyrir persónuupplýsingavernd.326 

 

6.4 Framtíð friðhelgisamkomulagsins 

Þrátt fyrir að nú sé í gildi samkomulag á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins sem 

fyrirtæki geta reitt sig á er sögunni að öllum líkindum ekki lokið því stærsta breyting í evrópskri 

persónuverndarlöggjöf er yfirvofandi og framtíð friðhelgisamkomulagsins er óræð. Eins og rakið 

er hér að ofan hefur höfundar hreyft við því sjónarmiði að friðhelgisamkomulagið veiti ekki 

vernd sem er í megindráttum sambærileg þeirri vernd sem er til staðar innan EES. Jafnvel þó 

friðhelgisamkomulagið taki að einhverju leyti mið af nýjungum í persónuverndarreglugerðinni 

virðast helstu vandamálin vera bundin því að aðgangsheimildir stjórnvalda og úrlausnar- og 

málskotskerfi sem standa einstaklingum til boða fullnægja ekki kröfum sáttmála ESB um 

grundvallarréttindi. Giovanni Buttarelli, formaður Evrópsku persónuverndarstofnunar, hefur 

látið þau orð falla að þetta sé tímabundinn samningur og það þurfi að gera samning sem sé 

áreiðanlegur.327 Líklegt þykir að Buttarelli hafi á réttu að standa þar sem friðhelgisamkomulagið 

hefur nú þegar komið til kasta Evrópudómstólsins fyrir tilstuðlan Digital Rights Ireland 

hópsins.328 Hópurinn færði rök fyrir því að samkomulagið tryggði ekki fullnægjandi vernd í 

samræmi við persónuverndarlöggjöf Evrópu. Evrópudómstóllinn vísaði þó málinu frá þar sem 

hópurinn naut ekki verndar tilskipunar 95/46/EB sem lögaðili. Þrátt fyrir það er líklegt að hann 

taki málið aftur fyrir bráðlega þar sem nokkrir franskir hópar hafa vefengt gildi 

friðhelgisamkomulagsins.329 Jafnframt hefur Schrems vefengt gildi staðlaðra samningsákvæða 

sem Facebook notaði eftir ógildingu samkomulagsins um öruggar hafnir á grundvelli þess að þau 

tryggja ekki vernd gegn víðtækum aðgangsheimildum stjórnvalda þvert á 7. og 8. sáttmála ESB 

                                                 
325 Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (n. 125) 894. 
326 European Data Protection Supervisor, „Annual Report 2017“ 14 

<https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-15_annual_report_2017_en.pdf> skoðað 6. júlí 2018. 
327 Catherine Stupp, „EU Privacy Watchdog: Privacy Shield Should Be Temporary“ 

<https://www.euractiv.com/section/data-protection/interview/eu-privacy-watchdog-privacy-shield-should-be-

temporary/> skoðað 4. maí 2018,,In my view it‘s an interum instrument for the short term. Something more 

robust needs to be conceived.‘‘. 
328 Mál T-670/16 Digital Rights Ireland [2017] EU:T:2017:838. 
329 A&L Goodbody - Davinia Brennan, „What’s the Current Status of the Privacy Shield? | Lexology“ 

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7cf665e5-d83e-47a9-93ea-3a878120f0cb> skoðað 1. apríl 

2018. 
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um grundvallarréttindi. Málið býður nú úrlausnar Evrópudómstólsins eftir að írskur dómstóll 

óskaði forúrskurðar þann 3. október 2017.330 Írski dómarinn hefur óskað þess að 

Evrópudómstóllinn leysi úr 11 spurningum. Spurningarnar hafa ekki verið birtar þar sem 

Facebook Inc. fékk frest til að koma með athugasemdir en líklegt þykir að ein spurning varði 

gildi friðhelgisamkomulagsins og annarra ákvarðana um fullnægjandi vernd. Jafnframt hefur 

verið gefið út að það séu sex aðrar spurningar um lagalegu úrræðin til miðlunar á grundvelli 25. 

og 26. gr. tilskipunarinnar.331 Það má færa rök fyrir því að leggi írski dómstóllinn fram opnar 

spurningar um almennt gildi samningsákvæða og ákvarðana um fullnægjandi vernd gæti það haft 

mun víðtækari áhrif en ógilding samkomulagsins um öruggar hafnir. Ef spurningin beinist aðeins 

að Bandaríkjunum þykir líklegt að dómstólinn komist að sömu niðurstöðu um aðgangsheimildir 

stjórnvalda og í fyrra máli Schrems í ljósi þess að magnsöfnun er enn stunduð. Verði niðurstaðan 

á þá vegu þurfa einhverjar grundvallarbreytingar að eiga sér stað í löggjöf Bandaríkjanna til þess 

að heimilt sé að miðla upplýsingum til þeirra yfirhöfuð.  

Af framangreindu leiðir að það er víða pottur brotinn hvað varðar þá vernd sem ákvarðanir 

um fullnægjandi vernd og viðeigandi verndarráðstafanir tryggja og ekki útséð hvaða afleiðingar 

það hefur ef Evrópudómstóllinn metur það sem svo að úrræðin uppfylli ekki kröfur evrópskrar 

persónuverndar. Það má færa rök fyrir því að haldi Evrópudómstóllinn áfram að ógilda úrræði til 

miðlunar þá sé regluverk sambandsins mögulega ekki raunhæft í framkvæmd.332 

 

6.5 Hugleiðingar um framtíðaþróun 

Þrátt fyrir að reglur um miðlun persónuupplýsinga í tilskipun 95/46/EB virðast ekki tryggja 

nægilega vel persónuupplýsingarétt einstaklinga þá eru reglurnar í persónuverndarreglugerðinni 

í megindráttum þær sömu og í tilskipuninni að undanskyldum nokkrum viðbætum.333 

Athyglisvert er að í skýrslu framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins um eflingu verndar 

persónuupplýsinga í alþjóðlegum heimi334 er megináhersla lögð á að fleiri lönd verði talin veita 

fullnægjandi vernd í heild eða að hluta til líkt og í tilviki Bandaríkjanna. Að mati 

framkvæmdastjórnarinnar eru ákvarðanir um fullnægjandi vernd best til þess fallnar að tryggja 

                                                 
330 McCarthy Tétrault LLP-Keith D Rose, „Here We Go Again: Schrems 2 Puts the Model Clauses for Transfer 

of EU Personal Data in Doubt | Lexology“ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2b8e2ad4-1964-

431f-9c3d-845a8278a96d> skoðað 30. mars 2018. 
331 Mary Carolan, „High Court Sets out 11 Questions for ECJ on EU-US Data Transfers“ (The Irish Times) 

<https://www.irishtimes.com/business/technology/high-court-sets-out-11-questions-for-ecj-on-eu-us-data-

transfers-1.3459549> skoðað 6. maí 2018. 
332 Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (n. 125) 917. 
333 Kuner, „Extraterritoriality and Regulation of International Data Transfers in EU Data Protection Law“ (n. 75) 

244. 
334 European Commission, „Exchanging and Protecting Personal Data in Globalised World“ (n. 168). 
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gagnkvæmt traust sem gerir miðlun persónuupplýsinga auðveldari og eykur á viðskipti við þriðju 

lönd.335 Hins vegar leiðir af dómi Evrópudómstólsins í máli Schrems að lítið svigrúm er til að 

taka tillit til lagaumhverfis í þriðja landi þar sem evrópsk viðmið skulu vera lögð til grundvallar 

við vinnslu persónuupplýsinga einstaklinga innan EES.336 Gagnkvæmt traust á milli 

Evrópusambandsins og þriðju landa virðist í raun ekki gagnkvæmt heldur er það fólgið í einhliða 

beitingu á evrópskum persónuverndarreglum. Höfundi þykir líklegt að beiting evrópskra viðmiða 

á þennan hátt muni annars vegar hvetja fyrirtæki til að haga meðferð persónuupplýsinga í 

samræmi við evrópska löggjöf og hins vegar geti það komið illa við þriðju löndin þar sem þau 

eru neydd til að taka mið af reglum sem taka lítið sem ekkert tillit til þeirra sjónarmiða og gilda. 

Lausnin er ef til vill fólgin í úrræðum þar sem aukið jafnvægi er á milli þarfa allra hlutaðeigandi 

og þar sem evrópskum viðmiðum er beitt á raunsæjan hátt.  

Að lokum er vert að nefna, líkt og fjallað var um í kafla 5.4.1.3., að einhver ríki innan 

sambandsins styðjast við magnsöfnun við eftirlitsathafnir þar sem þjóðaröryggi fellur utan 

gildissviðs evrópuréttar sbr. 2. mgr. 4. gr. SUSE. Það má færa rök fyrir því að þessi glöp í 

löggjöfinni grafi í raun undan þeirri vernd sem sambandið leitast við að tryggja við miðlun 

persónuupplýsinga.337 Annars vegar vegna þess að það veikir stöðu ESB sem leiðandi afls í að 

vernda persónuupplýsingarétt einstaklinga og hins vegar vegna þess að ólíklegt þykir að þriðju 

lönd samþykki að þau þurfi að uppfylla ríkari kröfur en ríki innan EES. Það er því ljóst að skýra 

þarf betur beitingu sáttmála ESB um grundvallarréttindi með tilliti til persónuupplýsingaverndar 

einstaklinga við magnsöfnun innan sambandsins.  

 

 

  

                                                 
335 Chris Jay Hoofnagle, „US Regulatory Values and Privacy Consequences: Implications for the European 

Citizen“ (Social Science Research Network 27. júní 2016) SSRN Scholarly Paper ID 2801404 2 

<https://papers.ssrn.com/abstract=2801404> skoðað 24. apríl 2018. 
336 Kuner, „Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems“ (n. 125) 917. 
337 sama heimild 897. 
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7. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið farið víða í leit að svörum við lagalegum álitefnum sem snerta 

okkur öll sem notendur hins landamæralausa Nets. Trygging á meðferð og vernd 

persónuupplýsinga við miðlun út fyrir hið regluvædda Evrópska efnahagssvæði getur reynst 

flókið í framkvæmd. Sér í lagi í ljósi þess magns af persónuupplýsingum sem miðlað er 

víðsvegar um heim og vegna þeirra flóknu lagalegu álitaefna sem tengjast því að beita 

evrópskum viðmiðum utan Evrópska efnahagssvæðisins. 

Markmið og tilgangur þessarar ritgerðar var að kanna hvort fullnægjandi vernd 

grundvallarréttinda einstaklinga innan EES við miðlun persónuupplýsinga til þriðju landa væri 

tryggð á grundvelli ákvarðana um fullnægjandi vernd. Í því skyni rýndi höfundur í núgildandi 

samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins og bar það 

saman við samkomulagið um öruggar hafnir sem ógilt var af Evrópudómstólnum í máli 

Schrems. Þessi rýni beindist að því að meta hvort það stæðist mælikvarða Evrópudómstólsins 

um að tryggja vernd sem væri í megindráttum sambærileg þeirri vernd sem tryggð væri innan 

veggja EES. Í ljósi þeirra umfangsmiklu breytinga á persónuverndarlöggjöf innan ESB sem 

eru yfirvofandi með gildistöku nýrrar persónuverndarreglugerðar var hún einnig höfð til 

hliðsjónar við mat á reglum um miðlun persónuupplýsinga, og á friðhelgisamkomulaginu í 

heild, enda tekur reglugerðin mið af niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Schrems. 

Í því skyni að komast að því hvers vegna persónuupplýsingaréttur er orðinn einn 

veigamesti réttur einstaklinga í nútímasamfélagi voru tengsl persónuupplýsingaréttar við 

friðhelgi einkalífs könnuð, sem og þróun persónuupplýsingaverndar innan EES. Líkt og að 

framan greinir grundvallast tengsl persónuupplýsingaréttar og friðhelgi einkalífs helst í 

réttinum til að ráða yfir eigin upplýsingum. Tæknivæðing samfélaga hefur gert það að verkum 

að erfitt er að tryggja þennan rétt þar sem aðgengi að, og viðskipti með, persónuupplýsingar 

hafa aukist gríðarlega síðustu ár. Fræðigreinin persónuupplýsingaréttur hefur sömuleiðis þróast 

ört innan EES og má segja sem svo að þegar sáttmáli ESB um grundvallarréttindi tók gildi árið 

2009 hóf sambandið að veita réttinum aukið vægi. Ljóst er að persónuupplýsingavernd er ekki 

lengur aukaatriði í viðskiptum heldur lykilatriði og sambandið getur ekki hörfað frá þeim 

viðmiðum sem Evrópudómstóllinn hefur sett fram í dómafordæmum sínum enda tekur nýtt 

regluverk að einhverju leyti mið af þeim. 

Því næst var fjallað um lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

og áhrifa persónuverndarreglugerðarinnar á markmið, efnislegt gildissvið og gildissvæði 

laganna. Höfundi þótti samhengisins vegna mikilvægt að helstu hugtök 
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persónuupplýsingaréttar væru skilgreind. Þar á meðal hvað felst í hugtakinu miðlun þar sem 

það hefur hvergi verið formlega skilgreint af sambandinu og er forsenda þess að hægt sé að 

afmarka í hvaða tilvikum reglur um miðlun gilda.  

Þá var dómur Evrópudómstólsins í máli Schrems reifaður og helstu þættir dregnir saman. 

Auk þess var farið yfir lagaleg úrræði við miðlun persónuupplýsinga og áhrif dómsins á 45. gr. 

pvrg. um ákvarðanir um fullnægjandi vernd skoðuð. Dómur Evrópudómstólsins hefur haft 

víðtækar afleiðingar en það má færa rök fyrir því að ekki sjái fyrir endann á þeim áhrifum sem 

hann mun hafa á miðlun persónuupplýsinga bæði á grundvelli ákvarðana um fullnægjandi 

vernd og viðeigandi verndarráðstafana.  

Þar á eftir var fjallað um efni friðhelgisamkomulagsins. Umfjöllun um samkomulagið var 

tvískipt. Fyrst var fjallað um þær megin- og viðbótarreglur samkomulagsins sem þátttakendur 

í friðhelgisamkomulaginu þurfa að fylgja og hvernig eftirliti með þeim er háttað, sem og 

möguleika einstaklinga til málskots. Næst var fjallað um takmarkanir á aðgangsheimildum 

stjórnvalda í löggjöf Bandaríkjanna og þær lagabreytingar sem voru forsenda þess að 

samkomulag náðist á milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna.  

 Að því loknu var skyggnst inn í framkvæmdina í Bandaríkjunum og þá ólíku 

hugmyndafræði sem þar ríkir við mat á því hvort viðskiptahagsmunir eða grundvallarréttindi 

einstaklinga vegi þyngra. Sem dæmi eru settar ákveðnar kröfur um að einstaklingar þurfi að hafa 

orðið fyrir fjárhagslegu tjóni við brot á persónuupplýsingarétti þeirra til þess að þeir geti farið 

með mál fyrir dómstóla sem er í þversögn við ákvæði sáttmála ESB um grundvallarréttindi.  

Niðurstaða höfundar um hvort friðhelgisamkomulagið tryggði vernd sem væri í 

megindráttum sambærileg þeirri vernd sem leitast væri við að tryggja innan EES, með hliðsjón 

af dómi Evrópudómstólsins í máli Schrems og álitum 29. gr. starfshópsins, var neikvæð. 

Niðurstaðan var byggð á því að eftirlit með sjálfsvottun fyrirtækja væri ekki fullnægjandi, þá 

væru málskots- og úrlausnarkerfi einstaklinga varðandi brot stjórnvalda ekki taldar fullnægja 

skilyrðum 47. gr. sáttmála ESB um grundvallarréttindi. Auk þess taldi höfundur að það mætti 

leiða af niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Schrems að magnsöfnun stjórnvalda færi ávallt 

gegn grunnréttindum einstaklinga. Af því leiðir að komi samkomulagið til kasta 

Evrópudómstólsins yrði það líklega ógilt á sambærilegum grunni og fyrra samkomulagið. Það er 

einnig hægt að færa góð og gild rök fyrir því að notkun staðlaðra samningaákvæða við miðlun 

persónuupplýsinga til Bandaríkjanna sé ekki raunhæft úrræði þar sem þau takmarka ekki 

aðgangsheimildir stjórnvalda. Þrátt fyrir það verður að telja að ofangreindu virtu að 

friðhelgisamkomulagið veiti betri vernd en forveri þess. Þá er ljóst að ákveðin vitundarvakning 

hefur átt sér stað í Bandaríkjunum í tengslum við vernd persónuupplýsinga. Viðleitni 
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Bandaríkjanna í að aðlaga lagaumhverfi sitt til að mæta kröfum sambandsins í tengslum við 

persónuvernd er jákvæð og bendir jafnvel til þess að hægt sé að betrumbæta 

friðhelgisamkomulagið í skrefum þannig að það brúi enn betur bilið á milli ólíkra lagaheima 

sambandsins og Bandaríkjanna, verði það ekki ógilt. Höfundur veltir því upp hvort lausnin sé ef 

til vill ekki fólgin í að tryggja í meginatriðum sambærilega vernd í bandarískri löggjöf heldur í 

auknu samstarfi Bandaríkjanna og Evrópusambandsins í víðara samhengi. Aukið samstarf gæti 

stuðlað að meira jafnvægi á milli hagsmuna beggja aðila. Hugmyndir um sameiginlegt ráð 

Bandaríkjanna og Evrópusambandsins sem myndi samræma vernd og hefði pólitískt bolmagn til 

að brjóta niður múra á milli Bandaríkjanna og Evrópu hafa komið fram.338 Að því sögðu er það 

ef til vill óraunhæft markmið að gera kröfu um að þriðju lönd aðlagi löggjöf sína um 

persónuupplýsingavernd og grundvallarréttindi einstaklinga að miklu leyti til samræmis við 

regluverk sambandsins. Það er þó líklegt að þróunin verði í þá átt að alþjóðleg fyrirtæki og þriðju 

lönd veiti persónuupplýsingum vernd í samræmi við evrópsk viðmið sem verður að teljast af hinu 

góða.  

  

                                                 
338 Report of the Atlantic Council, „Building a Transatlantic Digital Marketplace - Twenty Steps Toward 2020“ 

(2016) 1. 
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