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ÚTDRÁTTUR 
 

Vinnsla persónuupplýsinga einvörðungu til persónulegra nota – Tryggir reglugerð nr. 
2016/679 jafnvægi milli grundvallarréttinda í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga af 
hálfu einstaklinga? 
 
Markmið þessarar ritgerðar var að greina frá lagalegum álitaefnum í tengslum við vinnslu 
einstaklinga á persónuupplýsingum sem á sér stað á samfélagsmiðlum og kanna hvort 
reglugerð (ESB) 2016/679 tryggði einstaklingum fullnægjandi vernd grundvallarréttinda. Ör 
tækniþróun sem einkennt hefur undanfarin ár hefur gert einstaklingum kleift að vinna með 
persónuupplýsingar og ógna þannig friðhelgi einkalífs annarra einstaklinga, svo sem með 
vinnslu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum. Þegar einstaklingur vinnur með 
persónuupplýsingar kemur til skoðunar c-liður 2. mgr. 2. gr. persónuverndarreglugerðarinnar, 
sem kveður á um undanþágu frá lögunum vegna vinnslu persónuupplýsinga í eigin þágu. 
Leitast var eftir að skýra gildissvið ákvæðisins betur í þeim tilvikum þegar einstaklingur vinnur 
persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum. Þá fjallaði höfundur ítarlega um grundvallardóm 
Evrópudómstólsins í máli C-101/01 sem hafði mikil áhrif á túlkun gildissviðs ákvæðisins og 
lagði grunninn að beitingu þess í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga, 
sem fer fram á Netinu. Þá var rýnt í frekari dómaframkvæmd varðandi svipuð álitaefni til þess 
að kanna möguleg áhrif niðurstöðunnar í framangreindum dómi Evrópudómstólsins. Loks var 
fjallað um reglugerðardrög framkvæmdastjórnarinnar og breytingartillögur sem lagðar voru 
fram í því skyni að kanna hvort gildissvið ákvæðisins hefði verið betur skilgreint í 
persónuverndarreglugerðinni og tekið nauðsynlegum breytingum í takt við tækniþróun og 
tryggði einstaklingum þannig aukna vernd grundvallarréttinda. Niðurstaða ritgerðarinnar er á 
þá leið að fordæmi Evrópudómstólsins í framangreindum grundvallardómi, sem er enn þann 
dag í dag helsta heimildin hvað varðar beitingu undanþáguákvæðisins í þeim tilvikum þegar 
einstaklingur vinnur persónuupplýsingar á Netinu, yrði ekki talið eiga sér stoð í 
nútímasamfélagi þar sem nálgunin þótti ekki hafa haldið í við tækniþróun og aukna netnotkun 
einstaklinga. Þá var það niðurstaða höfundar að gildissvið ákvæðisins komi til með að skýrast 
með frekari dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og úrlasunum eftirlitsyfirvalda 
aðildarríkjanna og skýrist þá um leið hvort núgildandi persónuverndarlöggjöf tryggi 
einstaklingum fullnægjandi vernd grundvallarréttinda.  
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ABSTRACT 
 

Processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or 
household activity – Does Regulation (EU) 2016/679 ensure a fair balance between 
fundamental rights and freedoms of individuals? 
 
The aim of this thesis was to disclose legal issues related to the processing of personal data by 
individuals on social media and to examine whether Regulation (EU) 2016/679 provided 
individuals adequate protection of fundamental rights. The exponential growth of social 
networking sites has enabled individuals to process personal data and thus threaten the 
fundamental right to privacy. Article 2(2)(c) of the GDPR provides individuals with the so 
called “household exemption”, that states that the rules governing the processing of personal 
data are deemed to be inapplicable if the processing of personal data is undertaken by a natural 
person in the course of a purely personal or household activity. Therefore, the author sought to 
clarify the scope of the exemption in relation to the processing of personal data by individuals 
on social media. For that purpose the author discussed in detail the judgment of the European 
Court of Justice in Case C-101/01 that had a significant impact on the interpretation of the 
scope and application of the exemption as applied to online activities. Finally, the European 
Commission’s draft proposal and further amendments for the GDPR were discussed in order 
to examine whether the scope of the exemption had been amended in light of the rapidly 
evolving online environment. Based on the judgment of the CJEU, that still remains the main 
source regarding the application of the exemption on the Internet, the conclusion of this thesis 
is that the scope of the exemption is not adequately defined in relation to the processing of 
personal data on social media. The author considers that the scope of the exemption will be 
clarified with further case law of the CJEU and Member States Data Protection Authorities, 
while at the same time clarifying whether current data protection legislations ensures a fair 
balance between fundamental rights. 
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FORMÁLI 

 

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

hennar er vinnsla persónuupplýsinga einvörðungu til persónulegra nota og er vægi hennar 30 

einingar. Í kjölfar gildistöku reglugerðar (ESB) 2016/679 hefur umræða um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga verið áberandi og álitaefni á sviði persónuverndar sjaldan verið 

stærri. Það var því krefjandi og áhugavert verkefni að kanna réttarsviðið nánar við gerð þessarar 

ritgerðar. Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Vigdísar Evu Líndal og færi ég henni miklar 

þakkir fyrir góða leiðsögn og ánægjulegt samstarf. Ég vil þakka foreldrum mínum þeim Jóni 

Þóri Sigurðssyni og Jórunni Dóru Sigurjónsdóttir fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum 

laganámið. Vinir mínir eiga einnig hrós skilið fyrir alla hjálpina og hvatninguna síðustu ár. Þá 

vil ég þakka Starkaði Hróbjartssyni fyrir að hafa óbilandi trúa á mér í gegnum laganámið 

síðustu ár og alla þolinmæðina sem hann hefur sýnt mér, sérstaklega síðustu mánuði. Ég hlakka 

til að endurgjalda honum stuðninginn. 

 

   



 iv 

EFNISYFIRLIT 

ML Í LÖGFRÆÐI ......................................................................................................................................... I 

DÓMA- OG ÚRSKURÐASKRÁ ................................................................................................................ VI 

LAGASKRÁ ............................................................................................................................................. VIII 

1. Inngangur .............................................................................................................................................. 1 

1.1. Almennt ......................................................................................................................................... 1 
1.2. Þróun persónuverndar og tæknivæðing ........................................................................................... 2 
1.3. Hugtök........................................................................................................................................... 2 
1.4. Efnisafmörkun ............................................................................................................................... 7 

2. Almennt um vernd persónuupplýsinga ............................................................................................... 10 

2.1. Inngangur .................................................................................................................................... 10 
2.2. Tilurð verndar persónuupplýsinga ................................................................................................ 10 

2.2.1. Persónuréttur .............................................................................................................................. 10 
2.2.2. Vernd persónuupplýsinga í alþjóðasáttmálum .............................................................................. 11 
2.2.3. Vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs ............................................................................ 15 
2.2.4. Takmarkanir á réttinum til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga ................................ 19 

2.3. Samantekt .................................................................................................................................... 23 

3. Löggjöf um vernd persónuupplýsinga ................................................................................................ 24 

3.1. Inngangur .................................................................................................................................... 24 
3.2. Lagaleg þróun réttarins til persónuverndar innan EES ................................................................... 24 
3.3. Íslensk löggjöf um persónuvernd .................................................................................................. 26 

3.3.1. Markmið ...................................................................................................................................... 27 
3.3.2. Efnislegt gildissvið ....................................................................................................................... 28 
3.3.3. Landfræðilegt gildissvið ............................................................................................................... 31 

3.4. Samantekt .................................................................................................................................... 33 

4. Undanþága vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt tilskipun 95/46/EB .............................................. 34 

4.1. Inngangur .................................................................................................................................... 34 
4.2. Ákvæði 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB ...................................................................... 34 
4.3. Gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu á Netinu ............................................................ 36 

4.3.1. Dómur í máli C-101/01 Bodil Lindqvist ........................................................................................ 36 
4.3.2. Greining á niðurstöðum dómsins í máli Lindqvist ......................................................................... 39 
4.3.3. Staðan eftir Lindqvist ................................................................................................................... 45 

4.4. Samantekt .................................................................................................................................... 51 

5. Undanþága vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt reglugerð (ESB) 2016/679 .................................. 53 

5.1. Inngangur .................................................................................................................................... 53 
5.2. Þróun á orðalagi undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu með tilkomu reglugerðar (ESB) 2016/679 54 



 v 

5.3. Ákvæði c-liðar 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 ............................................................ 63 
5.4. Tengsl við tjáningarfrelsi samkvæmt 85. gr. pvrg. ......................................................................... 64 
5.5. Samantekt .................................................................................................................................... 66 

6. Samfélagsmiðlar .................................................................................................................................. 67 

6.1. Inngangur .................................................................................................................................... 67 
6.1.1. Ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum ...................................................... 68 

6.1.1.1. Þjónustuaðili ........................................................................................................................................ 68 
6.1.1.2. Notandi ................................................................................................................................................ 69 

6.1.2. Ábyrgð og skyldur notanda varðandi persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum .............................. 72 
6.2. Samantekt .................................................................................................................................... 74 

7. Niðurstöður ......................................................................................................................................... 75 

  



 vi 

DÓMA- OG ÚRSKURÐASKRÁ 
 

Hæstaréttardómar 

Hrd. 30. október 1968 í máli nr. 159/1968 

Hrd. 5. júní 1975 í máli nr. 56/1974 

Hrd. 18. nóvember 1996 í máli nr. 416/1996 

Hrd. 25. febrúar 1999 í máli nr. 252/1998 

Hrd. 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003 

Hrd. 1. júní 2006 í máli nr. 541/2005 

Hrd. 1. mars 2007 í máli nr. 278/2006 

Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 100/2011 

Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 496/2011 

Hrd. 20. nóvember 2014 í máli nr. 214/2014 

Hrd. 18. desember 2014 í máli nr. 215/2014 

 

Úrskurðir og ákvarðanir Persónuverndar 

Niðurstaða Persónuverndar 16. desember 2009 í máli nr. 2009/635 

Úrskurður Persónuverndar 10. maí 2011 í máli nr. 2011/354 

Úrskurður Persónuverndar 16. júní 2017 í máli nr. 2016/1783 

Ákvörðun Persónuverndar 18. september í máli nr. 2017/1068 

Úrskurður Persónuverndar 8. mars 2018 í máli nr. 2017/1182 

Ákvörðun Persónuverndar 1. mars 2019 í máli nr. 2018/1261 

Ákvörðun Persónuverndar 28. nóvember 2018 í máli nr. 2018/1507 

 

Erlendir dómar 

Dómar Evrópudómstólsins 

Mál C-101/01 Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971 

Mál C-101/01 Bodil Lindqvist [2003] EC:C:2002:513, Opinion of AG Tizzano 

Mál C-73/07 Tietosuojavaltuutettu g. Satakunnan Markkinapörssi Oy og Satamedia Oy [2008] 

ECR I-09831 

Mál C-70/10 Scarlet Extended SA g. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM) [2011] EU:C:2011:771 



 vii 

Mál C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. g. Agencia Espanola de Protection de Datos 

(AEPD), Mario Costeja González [2014], ECR I-317 

Mál C-212/13 František Ryneš g. Úřad pro ochranu osobních údajů [2014] EU:C:2014:2428 

Mál C-230/14 Weltimmo s.r.o. g. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(NAIH) [2015] EU:C:2015:639 

Mál C-582/14 Patrick Breyer g. Bundesrepublik Deutschland [2016] EU:C:2016:779 

Mál C-582/14 Patrick Breyer g. Bundesrepublik Deutschland [2016] EU:C:2016:339, Opinion 

of AG Campos Sánchez-Bordona 

Mál C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein g. 

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH [2018] EU:C:2018:388 

Mál C-345/17, Sergejs Buivids [2019] EC:C:2019:122 

 

Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu 

Leander g. Svíþjóð (1987) Series A. 116 

MDE, Rotaru g. Rúmeníu, 4. maí 2000 (28341/95) 

MDE, I gegn Finnlandi, 17. júlí 2008 (20511/03) 

MDE, S og Marper g. Bretlandi, 4. desember 2008 (30562/04 og 30566/04) 

 

Norskir dómar 

LH-2019-1192 

 

Sænskir dómar 

Högsta domstolen, dom 2001-06-12 í mål nr. B 293-00  



 viii 

LAGASKRÁ 
 

Íslensk lög 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Stjórnskipunarlög nr. 97/1995  

 

Lög sem fallin eru úr gildi 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 

Lög um skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni nr. 63/1981 

Lög um skráningu og meðferð persónuupplýsinga nr. 121/1989 

 

Lögskýringargögn 

Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. mál 

Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál 

Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál 

Drög að frumvarpi til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, 4. desember 2018, 

149. löggjafarþing 2018-2019, mál nr. S-240/2018 

 

Evrópuréttur 

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data 

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. Stjtíð. EB L 

281/31, 1995. 

 

Charter of Fundamental Rights of the European Union [2000] OJ C 364/01 

 



 ix 

Treaty of Lisbon amending the Treaty on the European Union and the Treaty establishing the 

European Community (Lisbon Treaty) [2007] OJ C 306/1 

 

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) [2012] 

OJ C326/47 

 

Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent 

authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of 

criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such 

data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA 

 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/680 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga 

að því er varðar vinnslu lögbærra yfirvalda á persónuupplýsingum í tengslum við að koma í 

veg fyrir, rannsaka, koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja 

refsiviðurlögum og frjálsra miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu rammaákvörðunar 

ráðsins nr. 2008/977/DIM (löggæslutilskipunin) 

 

Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga 

og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) 

 

Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) OJ L119/1 [2016] 

 

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/99 frá 25. júní 1999 um að fella inn í EES-

samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. 

23/1999 EES-viðbætir við Stjtíð EES 41 

 



 x 

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2018 frá 6. júlí 2018 um breytingu á XI. 

viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) og bókun 37 (sem 

inniheldur skrána sem kveðið er á um í 101. gr.) við EES-samninginn. 46/2018 EES-viðbætir 

við Stjtíð EES 1 

 

Alþjóðlegir sáttmálar 

United Nations Universal Declaration of Human Rights (10. desember 1948) UNGA Res 217 

A (III) (UDHR) 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European 

Convention on Human Rights, as amended) (ECHR) 

Samningur Evrópuráðsins frá 28. janúar 1982 um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 108. Stjtíð. C 5/1991. 

  



 1 

1. Inngangur 

1.1. Almennt 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga 

í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga1 tók gildi í 

Evrópusambandinu2 þann 25. maí 2018. Reglugerðin var innleidd í samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið3 þann 6. júlí 2018. Samhliða gildistöku persónuverndarreglugerðarinnar féll 

úr gildi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.4 

Þann 15. júlí 2018 tóku gildi lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga5 

sem lögfestu ákvæði persónuverndarreglugerðarinnar. 

Rétturinn til friðhelgi einkalífs var fyrst færður í lög með 12. gr. mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna6 árið 1948 og tveimur árum seinna var rétturinn löggildur í Evrópu með 

Mannréttindasáttmála Evrópu.7 Báðir sáttmálarnir tóku gildi löngu fyrir þá hröðu tækniþróun 

sem einkennt hefur undanfarin ár. Þá fylgdu tækniþróun og tilkomu Internetsins8 nýjar ógnir 

og áskoranir í tengslum við réttinn til friðhelgi einkalífs, en til þess að bregðast við þörfinni á 

sérstökum reglum um söfnun og vinnslu persónuupplýsinga kom fram nýtt hugtak um 

persónuvernd. Leiddi hugtakið til þróunar á sérstökum lagareglum sem veita rétt til 

persónuverndar. Fyrst um sinn var réttur til persónuverndar eingöngu talinn hluti af friðhelgi 

einkalífs, sem sneri að því að vernda rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs í tengslum við 

meðferð persónuupplýsinga. Þann 1. desember 2009 tók Lissabon-sáttmálinn9 gildi en með 

gildistöku hans fékk réttindaskrá Evrópusambandsins10 lagagildi innan ESB. Þá varð sú þróun 

að réttur til persónuverndar varð sjálfstæður og viðurkenndur sem grundvallarréttur með 8. gr. 

réttindaskrárinnar, aðskilinn réttinum til friðhelgi einkalífs. Árið 2012 var 16. gr. bætt við 

sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins11 þar sem kveðið er á um rétt einstaklinga til 

                                                        
1 Hér eftir persónuverndarreglugerðin eða pvrg. 
2 Hér eftir sambandið eða ESB. 
3 Hér eftir EES-samningurinn. 
4 Directive 95/46 of the European Parliament and of the Council of 24. October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, hér eftir 
tilskipun 95/46/EB eða tilskipunin. 
5 Hér eftir lög nr. 90/2018, persónuverndarlög eða pvl. 
6 United Nations‘ Universal Declaration of Human Rights. 
7 Hér eftir MSE. 
8 Hér eftir Netið.  
9 Treaty of Lisbon [2007] OJ C 306/1. 
10 Charter of Fundamental Rights of the European Union [2000] OJ C 364/01, hér eftir réttindaskráin. 
11 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union [2012] OJ C 326/01, hér eftir 
SUSE. 
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verndar persónuupplýsinga. Rétturinn til persónuverndar er ekki ófrávíkjanlegur en hann er 

hægt að takmarka vegna réttinda annarra, svo sem friðhelgi einkalífs þeirra. Þessi nátengdu 

réttindi eiga þannig ekki alltaf saman og geta vegist á, en eðli málsins samkvæmt fylgir söfnun 

og vinnslu persónuupplýsinga einstaklinga sérstök hætta á skerðingu friðhelgi einkalífs. 

 

1.2. Þróun persónuverndar og tæknivæðing 

Óhætt er að segja að tæknibyltingin hafi umbylt daglegu lífi fólks. Tækifæri til þess að vinna 

með persónuupplýsingar hafa aukist gríðarlega og taka einstaklingar nú virkan þátt í vinnslu 

persónuupplýsinga. Þó svo að tækniþróun hafi veitt einstaklingum aukin tækifæri til þess að 

bæði vinna og afla sér upplýsinga hefur þróunin einnig takmarkað möguleika einstaklinga til 

að vernda og stjórna persónuupplýsingum er þá varða. Árið 1890 skrifuðu lögmennirnir Samuel 

D. Warren og Louis D. Brandeis tímaritsgrein í þeim tilgangi að varpa ljósi á hversu mikið 

tækni gæti haft áhrif á og ógnað einkalífi fólks. Á þessum tíma var nýtt af nálinni að blaðamenn 

gætu birt greinar og ljósmyndir í dagblöðum um einkalíf fólks, en höfundar greinarinnar vildu 

kanna hvort finna mætti meginreglur í þágildandi lögum sem tryggðu einstaklingum 

fullnægjandi rétt til friðhelgi einkalífs þegar slíkar aðstæður væru uppi.12 Síðan þá hefur hraði 

í tækniþróun einungis aukist, svo mikið að erfitt hefur reynst fyrir löggjafann að halda í við 

hana.  

Ein helsta ástæða þess að ákveðið var að ráðast í heildarendurskoðun á sviði 

persónuverndar var hröð tækniþróun og aukin netnotkun, sem ógnaði vernd einstaklinga og þá 

helst réttinum til friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Í nútímasamfélagi er unnið með 

persónuupplýsingar í mun meiri mæli en nokkurn tímann áður og því hefur aldrei verið 

mikilvægara en nú að löggjöf tryggi einstaklingum fullnægjandi persónuvernd. Samfélagið 

verður sífellt stafrænna og lagaleg álitaefni er varða persónuvernd og persónuupplýsingar 

flóknari en nokkru sinni fyrr. 

 

1.3. Hugtök 

Hér verða raktar skilgreiningar á nokkrum lykilhugtökum persónuverndar í þeim tilgangi veita 

lesandanum betri skilning á réttarsviðinu og umfjöllunarefni ritgerðar þessarar. Hugtökin 

ábyrgðaraðili og vinnsluaðili eru grundvallarhugtök á sviði persónuverndar og hafa mikla 

þýðingu fyrir framkvæmd laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og 

                                                        
12 Samuel D Warren og Louis D Brandeis, „The Right to Privacy“ (1890) 4 (193) Harvard Law Review. 
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reglugerðar (ESB) 2016/679. Hugtökin ákvarða hver það er sem ber ábyrgð á því að farið sé 

eftir persónuverndarlögum við vinnslu persónuupplýsinga. 

Hugtakið ábyrgðaraðili er skilgreint í 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. og 7. tölul. 1. mgr. 4. 

gr. pvrg, en ákvæðin eru efnislega samhljóða. Samkvæmt ákvæðunum er ábyrgðaraðili sá sem 

hefur ákvörðunarvald um tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga. Einstaklingar, 

lögaðilar og opinber yfirvöld eru meðal þeirra sem geta talist vera ábyrgðaraðilar, svo 

framarlega sem ákvörðunarvaldið er þeirra, jafnvel þó þau hafi falið öðrum meðferð 

upplýsinganna. Í 26. gr. pvrg. kemur fram að ábyrgðaraðilar geti verið fleiri en einn og ákveða 

þeir þá í sameiningu tilgang vinnslu upplýsinga og aðferðir við vinnsluna. Séu ábyrgðaraðilar 

tveir eða fleiri teljast þeir vera sameiginlegir ábyrgðaraðilar. Til þess að geta talist ábyrgðaraðili 

er það skilyrði að hafa aðildarhæfi og að geta svarað til saka fyrir dómstólum vegna tiltekinnar 

vinnslu persónuupplýsinga.13 Með persónuverndarreglugerðinni tók gildi ný meginregla um 

ábyrgðarskyldu við vinnslu persónuupplýsinga, en regluna er að finna í 2. mgr. 5. gr. 

reglugerðarinnar. Í ábyrgðarskyldu felst að ábyrgðaraðili ber ábyrgð á því að farið sé að 

ákvæðum 1. mgr. 5. gr. pvrg. og þarf að geta sýnt fram á að svo sé gert. 

Samkvæmt 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. og 8. tölul. 1. mgr. 4. gr. pvrg. er vinnsluaðili sá 

sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila. Í athugasemdum við 7. tölul. 1. mgr. 

3. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 90/2018 segir að skilyrði fyrir því að aðili teljist 

vinnsluaðili tiltekinnar vinnslu upplýsinga sé að vinnslan fari fram fyrir hönd ábyrgðaraðila og 

byggist á ósk hans eða fyrirmælum. Í samræmi við þetta hefur 29. gr. starfshópurinn14 talið í 

áliti sínu nr. 1/2010 að það sé einnig skilyrði að vinnsluaðili sé sjálfstæður aðili.15 

Ábyrgðaraðili þarf að gæta þess að vinnsluaðili leggi fram nægilegar tryggingar fyrir því að 

vinnsla uppfylli kröfur persónuverndarlöggjafar og tryggi réttindi skráðra einstaklinga. 

Ábyrgðaraðili ber þannig ábyrgð á að vinnsla persónuupplýsinga uppfylli skilyrði 

persónuverndarlaga, sbr. framangreinda meginreglu um ábyrgðarskyldu, en reglugerðin leggur 

                                                        
13 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 60, um 3. gr. 
14 Með 29. gr. tilskipunar 95/46/EB, var settur var settur á fót starfshópur sem sinnti samræmingar- og 
ráðgjafahlutverki á sviði Persónuverndar í Evrópu. Þá var 29. gr. starfshópurinn lagður niður með tilkomu 
Evrópska persónuverndarráðsins (EDPB), sbr. 68. gr. persónuverndarreglugerðarinnar. Hér eftir 29. gr. 
starfshópurinn.  
15 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 1/2010 on the concepts of „controller“ and „processor““ 
(2010) WP 169 <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2010/wp169_en.pdf> skoðað 14. febrúar 2019. 
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þó frekari skyldur á vinnsluaðila að því leyti að þeir skulu aðstoða ábyrgðaraðila við að tryggja 

að vinnsla sé í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar.16 

Líkt og við á um vernd einstaklinga samkvæmt persónuverndarlögum á beiting 

hugtakanna að vera tæknilega hlutlaus (e. technology-neutral) og þannig óháð 

tæknibreytingum.17 Persónuverndarlöggjöf hefur þannig reynt að halda í við tækniþróun 

undanfarinna ára en samt sem áður hafa ýmis álitamál risið þegar kemur að því að tilgreina 

hver sé ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga hverju sinni.18 Í kjölfar tækninýjunga og með 

tilkomu Netsins hefur umhverfi vinnslu persónuupplýsinga breyst töluvert og geta 

einstaklingar nú tekið virkan þátt í vinnslu persónuupplýsinga. Netið gerir einstaklingum kleift 

að birta persónuupplýsingar á tiltölulega auðveldan máta, til að mynda með notkun 

samfélagsmiðla.19 Vegna þessa getur reynst flókið að ákvarða hvor telst ábyrgðaraðili 

tiltekinnar vinnslu, einstaklingur sem notandi samfélagsmiðils eða þjónustuaðili sem býður upp 

á leiðir fyrir einstaklinga til að miðla persónuupplýsingum á samfélagsmiðli. Ítarlegri 

umfjöllun um umrætt álitaefni er að finna í köflum 6.1.1.1. og 6.1.1.2. Aukið umfang 

persónuupplýsingavinnslu flækir ákvörðun um hver telst ábyrgðaraðili tiltekinnar vinnslu en 

slík óvissa um beitingu hugtakanna getur haft neikvæð áhrif á fylgni við reglur á sviði 

persónuverndar og á skilvirkni persónuverndarlöggjafar í heild sinni.20  

Vinnsla er skilgreind í 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. sem aðgerð eða röð aðgerða þar sem 

persónuupplýsingar eru unnar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk eða ekki, svo sem söfnun, 

skráning, flokkun, kerfisbinding, varðveisla, aðlögun eða breyting, heimt, skoðun, notkun, 

miðlun með framsendingu, dreifing eða aðrar aðferðir til að gera upplýsingarnar tiltækar, 

samtenging eða samkeyrsla, aðgangstakmörkun, eyðing eða eyðilegging. Orðalag 

skilgreiningar á hugtakinu vinnsla í persónuverndarlögum er tekið beint upp úr 

persónuverndarreglugerðinni og er efnislega samhljóða skilgreiningu þeirri er var að finna í b- 

lið 2. gr. tilskipunar 95/46/EB og lögum nr. 77/2000.21 Hugtakið er skilgreint rúmt og tekur til 

hvers konar meðferðar á persónuupplýsingum, hvort sem þær eru unnar handvirkt eða 

sjálfvirkt, óháð þeirri aðferð sem notuð er til vinnslunnar. Í dómi Evrópudómstólsins í máli C-

                                                        
16 Persónuvernd, „Leiðbeiningar fyrir vinnsluaðila“(Febrúar 2018) 
<https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Leidbeiningar-um-
vinnsluadila_1.3.2018.pdf> skoðað 20. febrúar 2019, 4. 
17 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 64-65, um 4. gr. 
18 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 1/2010 on the concepts of „controller“ and „processor““ 
(n. 53). 
19 Peter Blume, Databeskyttelsesret (4. útgáfa, 2013) 355-360. 
20 Sama heimild 2. 
21 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 59-60, um 3. gr. 
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101/01, Bodil Lindqvist,22 reyndi meðal annars á það álitaefni hvort dreifing persónuupplýsinga 

á Netinu teldist vinnsla samkvæmt persónuverndarlögum. Dómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að sú athöfn að setja upplýsingar á Netið og gera þær þannig aðgengilegar fyrir aðra 

notendur fæli í sér vinnslu persónuupplýsinga með rafrænum hætti að hluta eða í heild 

samkvæmt 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar.23 Hugtakið vinnsla er skilgreint rúmt til þess að ná 

utan um allar þær aðgerðir sem mögulega er hægt að framkvæma með upplýsingar, s.s. 

dreifingu og aðrar aðferðir til þess að gera upplýsingar tiltækar. Evrópudómstóllinn staðfesti 

þar með að dreifing persónuupplýsinga um einstaklinga á Netinu er vinnsla í skilningi laganna. 

Dómsmál Lindqvist verður nánar rakið í kafla 4.3. 

Persónuupplýsingar eru skilgreindar í 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. sem upplýsingar um 

persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling („skráðan einstakling“); einstaklingur 

telst persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með 

tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni eða einn eða fleiri 

þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu, efnalegu, 

menningarlegu eða félagslegu tilliti. Hugtakið er víðtækt og er skilgreiningin samhljóða 1. 

tölul. 4. gr. pvrg. Upplýsingar eru persónugreindar ef þær eru merktar með auðkenni hins 

skráða en persónugreinanlegar ef unnt er að rekja þær til hins skráða. Með hinum skráða (e. 

data subject) er hér átt við þann einstakling sem upplýsingarnar varða.  

Grundvallaratriði hugtaksins lýtur að því að hægt sé að rekja upplýsingar til 

einstaklings, beint eða óbeint. Við mat á því hvort tilteknar upplýsingar séu 

persónugreinanlegar skal taka inn í reikninginn allar mögulegar aðferðir sem talist getur 

eðlilegt að ábyrgðaraðili eða aðrir aðilar beiti til þess að bera kennsl á einstakling, með beinum 

eða óbeinum hætti. Taka skal tillit til tækni sem fyrir hendi er þegar vinnsla fer fram og 

tækniþróunar undanfarinna áratuga. Þá gilda reglur laganna ekki um upplýsingar sem tengjast 

ekki persónugreindum eða persónugreinanlegum einstaklingi, eða upplýsingar sem hafa verið 

aftengdar persónuauðkennum þannig að ekki er lengur unnt að persónugreina hinn skráða.24 

Persónuverndarlögin, líkt og persónuverndarreglugerðin, gera auk þess ráð fyrir því að 

hugtakið persónuupplýsingar nái aðeins til upplýsinga um einstaklinga en ekki stofnanir, 

fyrirtæki eða aðrar lögpersónur.25  

                                                        
22 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971. 
23 Sama heimild, mgr. 27. 
24 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 57-58, um 3. gr. og 26. liður formálsorða 
persónuverndarreglugerðarinnar. 
25 14. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. 
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Deilt hefur verið um það hvort IP-tölur geti flokkast sem persónuupplýsingar.26 Allar 

tölvur sem tengjast Netinu fá úthlutað IP-tölu sem er eins konar einkennistala tölvu,27 en engar 

tvær tölvur eða tæki hafa sömu IP-töluna. Slíkar einkennistölur geta verið tvenns konar, annars 

vegar breytilegar (e. dynamic) og hins vegar fastar (e. static). Breytileg IP-tala breytist í hvert 

skipti sem einstaklingur tengist Netinu, en föst IP-tala er ávallt sú sama. Vegna eðlis breytilegra 

IP-talna er flóknara að rekja þær til einstaklings þar sem þær eru tímabundnar og veita einungis 

takmarkaðar upplýsingar um netnotanda.28 Fastar IP-tölur eru ávallt þær sömu fyrir hvert tæki 

sem gerir það að verkum að auðveldara er að rekja þær til ákveðins einstaklings.29 

Evrópudómstóllinn hefur skorið úr umræddu álitaefni í máli C-70/10, Scarlet g. SABAM,30 þar 

sem dómstóllinn staðfesti að IP-tölur féllu undir skilgreiningu á persónuupplýsingum þar sem 

þær gætu verið rekjanlegar til einstaklinga.31 Þá hefur Persónuvernd tekið undir niðurstöðu 

Evrópudómstólsins.32 IP-talan fellur þannig undir skilgreiningu á persónuupplýsingum í þeim 

tilfellum þar sem þær geta verið persónugreinanlegar. 

Þá er það álitaefni hvort dulkóðaðar upplýsingar eða upplýsingar sem eingöngu verða 

persónugreinanlegar með notkun viðbótarupplýsinga teljist falla undir skilgreiningu á 

persónuupplýsingum samkvæmt persónuverndarlögum. Tekist var á um þetta álitaefni í dómi 

Evrópudómstólsins í máli C-582/14, Breyer g. þýska ríkinu.33 Í því máli hafði einstaklingi verið 

úthlutað breytilegri IP-tölu þegar hann fékk aðgang að ýmsum vefsíðun. Ómögulegt var að 

persónugreina upplýsingarnar án þess að samkeyra þær við viðbótarupplýsingar. Niðurstaða 

dómstólsins var sú að ef mögulegt væri á raunhæfan og löglegan hátt, að nálgast upplýsingar 

sem nauðsynlegar væru til þess að tengja breytilega IP-tölu við aðrar persónuupplýsingar um 

einstakling þá teldust slíkar IP-tölur vera persónuupplýsingar.34 Lögin gerðu ekki þá kröfu að 

upplýsingar, sem gerðu kleift að persónugreina einstakling, væru varðveittar hjá einum 

ábyrgðaraðila.35 Sama gildir um upplýsingar sem hafa verið dulkóðaðar en mögulegt er fyrir 

einhvern að afkóða þær, þannig að þær verði persónugreinanlegar. Niðurstaða dómstólsins í 

                                                        
26 Christopher Kuner, European Data Protection Law - Corporate Compliance and Regulation (Oxford 
University Press 2007) 91. 
27 Sama heimild 91. 
28 Mál C-582/14 Patrick Breyer g. Bundesrepublik Deutschland [2016] EU:C:2016:779, Opinion of AG 
Campos Sánchez-Bordana, mgr. 1. 
29 Mál C-582/14 Patrick Breyer g. Bundesrepublik Deutschland [2016] EU:C:2016:779, mgr. 16. 
30 Mál 70/10 Scarlet Extended SA g. Sociéte belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) [2011] 
EU:C:2011:771. 
31 Sama heimild, mgr. 51.  
32 Niðurstaða Persónuverndar 16. desember 2009 í máli nr. 2009/635 og úrskurður Persónuverndar 28. maí 
2013 í máli nr. 2013/390.  
33 Mál C-582/14 Patrick Breyer g. Bundesrepublik Deutschland [2016] EU:C:2016:779. Hér eftir Breyer. 
34 Sama heimild, mgr. 46-48. 
35 Sama heimild, mgr. 43. 
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Breyer leiddi því til þess að skilgreining á persónuupplýsingum var rýmkuð og eykur dómurinn 

þannig vernd friðhelgi einkalífs netnotenda innan EES. 

Í lögunum er gerður greinarmunur á almennum persónuupplýsingum og viðkvæmum 

persónuupplýsingum. Í ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. pvl. er tilgreint hvað telst til viðkvæmra 

persónuupplýsinga en til þess að vinnsla þeirra sé heimil þurfa að vera uppfyllt sérstök skilyrði 

sem er að finna í 11. gr. pvl., sbr. 2.-4. mgr. 9. gr. pvrg., sem ganga lengra en skilyrði fyrir 

vinnslu annarra persónuupplýsinga.36 Til viðkvæmra upplýsinga eru taldar þær upplýsingar 

sem eru nánar persónu manna og sem eru í eðli sínu sérlega viðkvæmar að því er varðar 

grundvallarréttindi og mannfrelsi. Þær njóta sérstakrar verndar þar sem vinnsla þeirra gæti haft 

í för með sér umtalsverða áhættu fyrir réttindi og frelsi hins skráða, en til viðkvæmra 

persónuupplýsinga teljast til dæmis upplýsingar um kynþátt, kynhneigð, þjóðerni, 

stjórnmálaskoðanir o.s.frv. Í athugasemdum við 3. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 

90/2018 kemur fram að aðrar upplýsingar en þær sem taldar eru upp í ákvæðinu geti talist 

viðkvæmar fyrir þann sem þær varða, en slíkt þarf að meta í hverju tilviki fyrir sig.37 

 

1.4. Efnisafmörkun 
Markmið og tilgangur ritgerðar þessarar er að greina frá lagalegum álitaefnum í tengslum við 

vinnslu einstaklinga á persónuupplýsingum sem á sér stað á samfélagsmiðlum og kanna hvort 

persónuverndarlöggjöf tryggi einstaklingum fullnægjandi vernd grundvallarréttinda. Gerð 

verður grein fyrir efnislegu gildissviði persónuverndarreglugerðarinnar og 

persónuverndarlaganna, en í því skyni verður sérstök áhersla lögð á ákvæði c-liðar 2. mgr. 2. 

gr. pvrg. og 2. mgr. 4. gr. pvl. Ákvæðin tilgreina að lögin og reglugerðin gildi ekki um vinnslu 

einstaklings á persónuupplýsingum sem eingöngu varða einkahagi hans eða fjölskyldu hans og 

eru aðeins til persónulegra nota.38 Um er að ræða undanþágu frá lögunum sem mun ganga undir 

heitinu undanþága vegna vinnslu í eigin þágu (e. household exemption) í ritgerð þessari. Ekki 

hefur verið sérstaklega fjallað um framangreinda undanþágu í íslenskum fræðiskrifum og er 

markmið þessarar ritgerðar að bæta úr því og gera ákvæðinu og gildissviði þess góð skil. 

Tækniframfarir og tilkoma Netsins hefur gert einstaklingum kleift að vinna með 

persónuupplýsingar og ógna þannig friðhelgi einkalífs annara einstaklinga, svo sem með 

dreifingu persónuupplýsinga á Netinu og samfélagsmiðlum. Leitast verður við að svara þeirri 

                                                        
36Þórður Sveinsson, „Grunnreglur 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga“ 
[2003] 3. tbl. Úlfljótur 410. 
37 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 59, um 3. gr. 
38 Hér eftir verður vísað til persónulegra nota þegar átt er við afnot persónuupplýsinga samkvæmt 2. tölul. 2. 
mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB, sbr. c-lið 2. mgr. 2. gr. pvrg., sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl.  
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spurningu hvernig beitingu undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu er háttað í þeim tilvikum 

þegar einstaklingur deilir persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum. Til þess að svara þeirri 

spurningu verður gerð tilraun til þess að skýra gildissvið ákvæðisins og skilgreina mörk milli 

persónulegra nota (e. private) og opinberra eða annarra nota (e. public). Í þeim tilvikum þegar 

einstaklingur deilir persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum geta vegist á grundvallarréttindi 

einstaklinga, þ.e. réttur þess einstaklings sem deilir upplýsingum til tjáningarfrelsis og réttur 

hins skráða til friðhelgi einkalífs. Þá verður þeirri spurningu varpað fram hvernig samspili 

þessara grundvallarréttinda er háttað og hvort núgildandi lög um persónuvernd tryggi jafnvægi 

milli framangreindra grundvallarréttinda í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga af hálfu 

einstaklinga sem á sér stað á samfélagsmiðlum. Í leit að svörum við framangreindum 

spurningum verður rýnt í frumgögn á borð við Evrópureglur, íslenska löggjöf um persónuvernd 

og dómaframkvæmd. Þá verður höfð hliðsjón af útgefnu efni fræðimanna og öðru efni. Ákvæði 

persónuverndarreglugerðarinnar og persónuverndarlaganna um undanþágu vegna vinnslu í 

eigin þágu eru efnislega samhljóða og verður því fyrst og fremst litið til Evrópuréttar við 

skilgreiningu á gildissviði ákvæðisins.  

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

almennt yfir vernd persónuupplýsinga, uppruna persónuverndar sem réttarsviðs, tengsl 

réttarins við friðhelgi einkalífs og takmarkanir á þeim réttindum vegna annarra réttinda. Í þriðja 

hluta verður fjallað um löggjöf á sviði persónuverndar og lagalega þróun réttarsviðsins. Þá 

verður fjallað um löggjöf á Íslandi á sviði persónuverndar þar sem gerð verður grein fyrir 

markmiði og efnislegu og landfræðilegu gildissviði laganna. 

Í fjórða hluta ritgerðarinnar verður fjallað um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu 

eins og hún var túlkuð samkvæmt tilskipun 95/46/EB. Farið verður yfir beitingu ákvæðisins í 

dómi Evrópudómstólsins í máli Lindqvist og hvaða áhrif niðurstaðan í málinu hafði á rétt 

einstaklinga til persónuverndar í nútímasamfélagi. Auk þess verða samspil grundvallarréttinda 

varðandi vinnslu persónuupplýsinga kannað. Þá mun höfundur draga ályktanir varðandi það 

hvort tilskipun 95/46/EB hafi tryggt einstaklingum nægilega vernd í þeim tilvikum þar sem 

vinnsla persónuupplýsinga fór fram á Netinu og samfélagsmiðlum. 

Í fimmta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu 

samkvæmt persónuverndarreglugerðinni. Gerð verður grein fyrir heildarendurskoðun á 

persónuverndarlöggjöf í Evrópu með tilkomu persónuverndarreglugerðarinnar og sérstök 

áhersla lögð á þróun orðalags ákvæðisins um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Þá verða 

tengsl undanþágunnar og tjáningarfrelsis könnuð þar sem höfundur leitast við að draga 

ályktanir og taka afstöðu til þess hvort núgildandi persónuverndarlöggjöf tryggi jafnvægi milli 
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grundvallarréttinda í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga sem fer 

fram á samfélagsmiðlum.  

Í sjötta kafla verður umfjöllun vikið að samfélagsmiðlum og hvernig þeir hafa breytt 

umhverfi persónuverndar og ný álitamál er fylgdu tilkomu slíkra miðla. Gerð verður grein fyrir 

þeim aðstæðum þar sem einstaklingur telst ábyrgðaraðili þeirrar vinnslu persónuupplýsinga 

sem hann deilir á samfélagsmiðlum og tengslum þess við undanþágu vegna vinnslu í eigin 

þágu. 
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2. Almennt um vernd persónuupplýsinga 

2.1. Inngangur 

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

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu sem er að finna í c-lið 2. mgr. 2. gr. pvrg. og 2. mgr. 4. 

gr. pvl. og hvernig hún virkar í framkvæmd. Til skýringarauka verður fjallað um uppruna og 

þróun persónuverndar sem réttarsvið í þessum kafla. Því næst verður vikið að þeim 

alþjóðasáttmálum sem hafa að geyma ákvæði er varða rétt til persónuverndar. Í framhaldi af 

því verður fjallað um tengsl persónu- og persónuupplýsingaréttar við rétt einstaklinga til 

friðhelgi einkalífs þar sem réttindin eru nátengd. Markmið þessa kafla er að gefa lesendum 

betri innsýn í uppruna og þróun réttarins til persónuverndar ásamt því að fjalla um mikilvægi 

réttarins. 

 

2.2. Tilurð verndar persónuupplýsinga 

2.2.1. Persónuréttur 

Persónuréttur er réttarsvið sem fjallar um réttindi sem flest tengjast svo náið persónu manna að 

ótækt er að skilja þau frá andlegu og líkamlegu lífi manna.39 Teljast réttindin til 

grundvallarréttinda, eða mannréttinda, sem mörg hver eru varin í stjórnarskrám og alþjóðlegum 

sáttmálum um mannréttindi.40 Persónuréttur er mjög víðtækt réttarsvið sem Páll Sigurðsson 

skiptir upp í tvo hluta í bók sinni Mannhelgi, annars vegar almennan hluta og hins vegar 

sérstakan hluta. Skiptingunni er lýst 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 sterkustum 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.41  
 

Af framangreindri skilgreiningu Páls leiðir að vernd persónuupplýsinga fellur undir hinn 

sérstaka hluta persónuréttar sem sérstakt og afmarkað viðfangsefni réttarins.  

Skilgreiningu á hugtakinu persónuvernd er ekki að finna í íslenskum lögum en almennt er talið 

að hugtakið lúti að réttindum einstaklinga varðandi vinnslu persónuupplýsinga þeirra og vernd 

                                                        
39 Þórður Eyjólfsson, Persónuréttur (Hlaðbúð 1967) 9-11. 
40 Páll Sigurðsson, Mannhelgi - Höfuðþættir almennrar persónuverndar (Bókaútgáfan Codex 2010) 22. 
41 Sama heimild 19. Þá leystu lög nr. 90/2018 og persónuverndarreglugerðin lög nr. 77/2000 af hólmi. 
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til friðhelgi einkalífs.42 Alþjóðlegar, evrópskar og íslenskar réttarreglur líta á 

persónuupplýsingar sem einn þátt friðhelgi einkalífs einstaklinga,43 sem fjallar sérstaklega um 

reglur um meðferð persónuupplýsinga með það að markmiði að vernda rétt einstaklinga til 

friðhelgi einkalífs.44 Persónuvernd er þannig talin hluti af friðhelgi einkalífs hvers 

einstaklings.45 Líkt og áður segir eru framangreind réttindi nátengd, en þrátt fyrir líkindin eru 

réttindin sjálfstæð.46 Almennt hefur verið litið á hugtakið friðhelgi einkalífs sem eins konar 

yfirhugtak þar sem hugtakið nær yfir fleiri réttindi heldur en rétt til persónuverndar.47 Aftur á 

móti mætti einnig líta á persónuvernd sem víðtækara hugtak þar sem markmið réttarins er að 

tryggja einstaklingum rétt til verndar friðhelgi einkalífs ásamt því að tryggja önnur 

grundvallarréttindi, á borð við jafnræðisregluna.48  

 

2.2.2. Vernd persónuupplýsinga í alþjóðasáttmálum 

Réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs var tryggður í fyrsta sinn árið 1948 með 12. gr. 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Eigi má að geðþótta raska einkalífi, fjölskyldulífi, heimili eða bréfaskriftum nokkurs 
einstaklings, né heldur ráðast á æru hans eða mannorð. Ber öllum lagavernd gagnvart 
slíkum afskiptum eða árásum. 
 

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er ekki minnst á rétt til persónuverndar sem 

slíkan heldur fellur sá réttur undir ákvæði yfirlýsingarinnar um grundvallarréttinn til friðhelgi 

einkalífs.49 Mannréttindayfirlýsingin er ekki bindandi samningur að þjóðarétti heldur er hún 

yfirlýsing um markmið sem ríki stefna að. Áhrif yfirlýsingarinnar hafa verið mikil og meðal 

annars leitt til þess að gerðir hafa verið aðrir mannréttindasamningar innan Evrópu.50 Þá hafa 

Sameinuðu þjóðirnar fylgt mannréttindayfirlýsingunni eftir með öðrum alþjóðlegum 

samningum.51 Má þar nefna Alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og 

                                                        
42 Dómsmálaráðuneytið„Stjórnarráðið | Persónuvernd“ 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/personurettur/personuvernd/> skoðað 8. mars 2019. 
43 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 26. 
44 Dag Wiese Schartum og Lee A. Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i vern av 
personopplysninger. 2. útgáfa (Bergen 2011) 17. 
45 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622 31. 
46 Hielke Hijmans og Alfonso Scirocco, „Shortcomings in EU Data Protection in the Third and the Second 
Pillars. Can the Lisbon Treaty be Expected to Help?“ (2009) 46 (5. tbl.) Common Market Law Review 1488. 
47 Kuner, European Data Protection Law (n. 26) 3. 
48 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> (Júlí 2005) skoðað 9. 
mars 2019. 
49 European Union Agency For Fundamental Rights, Handbook on European Data Protection Law | European 
Union Agency for Fundamental Rights (European Union Agency for Fundamental Rights 2018) 21. 
50 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 81. 
51 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 23.  
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stjórnmálaleg réttindi frá 1966.52 Rétturinn til friðhelgi einkalífs er verndaður í 17. gr. 

samningsins og er ákvæðið sambærilegt því sem er að finna í 12. gr. 

mannréttindayfirlýsingarinnar. 

Árið 1950, eða tveimur árum eftir að lögfest var í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna ákvæði um friðhelgi einkalífs í fyrsta sinn, var rétturinn lögfestur í 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Hljóðar ákvæðið svo: 

1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 
bréfaskipta. 

2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem 
lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 
þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að 
firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða 
réttindum og frelsi annarra. 
 

Bæði mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna og drög að Alþjóðasamningi Sameinuðu 

þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi voru höfð til hliðsjónar við gerð MSE, sem 

tók gildi árið 1953.53 Þá var MSE veitt lagagildi á Íslandi með lögum nr. 62/1994, sbr. 1. gr. 

laganna. Sáttmálinn er lagalega bindandi fyrir aðildarríki og var sérstökum dómstól komið á 

fót til þess að hafa eftirlit með því að aðildarríki uppfylltu skyldur sínar samkvæmt 

sáttmálanum.54 Almennt er rík samstaða milli aðildarríkja um að virða niðurstöður dómstólsins. 

Auk þess hafa aðildarríki ekki lengur val um hvort þau samþykkja lögsögu dómstólsins, í 

kjölfar breytingar sem fól í sér að 11. viðauka var bætt við samninginn árið 1998. 

Mannréttindadómstóllinn55 gegnir því veigamiklu eftirlitshlutverki og hefur verið talinn fela í 

sér eitt skilvirkasta eftirlitskerfi í heiminum.56 

Ekki er vikið sérstaklega að rétti til persónuverndar í 8. gr. MSE en 

Mannréttindadómstóllinn hefur þurft að skera úr því álitamáli hvort vernd persónuupplýsinga 

teljist vera hluti af rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs. Í máli Leander gegn Svíþjóð sýnir 

dómstóllinn fram á það að geymsla persónuupplýsinga hjá yfirvöldum geti skert rétt 

einstaklinga til friðhelgi einkalífs, þannig að persónuvernd fellur undir réttinn til friðhelgi 

einkalífs.57 Óumdeilt var í málinu að skrá yfirvalda innihéldi persónuupplýsingar um einkalíf 

kæranda, en geymsla og afhending gagnanna ásamt því að kærandi fékk ekki að gera 

athugasemdir við upplýsingarnar jafngiltu broti á rétti kæranda til friðhelgi einkalífs sem varinn 

                                                        
52 Samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 16. desember 1966. 
53 Björg Thorarensen (n. 51) 81. 
54 Sama heimild 82 og European Union Agency For Fundamental Rights (n. 50) 23. 
55 Hér eftir MDE. 
56 Sama heimild 82. 
57 Leander g. Svíþjóð (1987) Series A no 116. 
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er í 8. gr. MSE.58 Niðurstaðan í málinu var þó sú að fallist var á að skilyrði 2. mgr. 8. gr. MSE 

um takmarkanir á réttinum væru uppfyllt. Í máli S og Marper gegn Bretlandi var niðurstaðan 

önnur. Fallist var á að ríkið hefði gengið of langt með varðveislu á persónuupplýsingum 

einstaklinga og þannig gengið lengra en heimilt hefði verið í skerðingu á friðhelgi einkalífs 

einstaklinga.59 Í máli Rotaru gegn Rúmeníu60 féllst dómstóllinn á að geymsla og birting 

persónuupplýsinga fæli í sér röskun á friðhelgi einkalífs sem væri verndað með 1. mgr. 8. gr. 

MSE þar sem landslög sem heimiluðu söfnun og geymslu slíkra upplýsinga væru án allra 

takmarkana, sem uppfyllti ekki skilyrði MDE um gæði laga.61 Var niðurstaðan því sú að brotið 

hefði verið gegn 8. gr. MSE.  

Af framangreindum dómum MDE er ljóst að réttur til persónuverndar er hluti af 

friðhelgi einkalífs,62 þar sem söfnun, geymsla og vinnsla persónuupplýsinga getur falið í sér 

skerðingu á rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs samkvæmt 8. gr. MSE. Falla 

persónuupplýsingar því undir verndarandlag ákvæðisins.  

Framangreindir sáttmálar tóku gildi löngu fyrir tækniþróun sem einkennt hefur 

undanfarin ár, en líkt og áður segir þá fylgdu tækniþróun og tilkomu Netsins nýjar ógnir og 

áskoranir á sviði réttarins til friðhelgi einkalífs. Til þess að bregðast við þörfinni á sérstökum 

reglum um söfnun og vinnslu persónuupplýsinga kom fram nýtt hugtak um persónuvernd. 

Leiddi hugtakið til þróunar á sérstökum lagareglum sem veita rétt til persónuverndar. Þann 23. 

september 1980 setti Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) fram fyrstu leiðbeiningar um 

vernd einkalífs við flutning persónuupplýsinga yfir landamæri. Þá var samningur 

Evrópuráðsins (e. Council of Europe) um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga63 samþykktur þann 28. janúar 1981 og tók hann gildi þann 1. október 1985. 

Tilgangur samningsins er sá að tryggja einstaklingum fullnægjandi vernd, þá sérstaklega vernd 

til friðhelgi einkalífs í tengslum við vélræna vinnslu persónuupplýsinga. Átti samningurinn 

þannig að veita fullnægjandi vernd persónuupplýsinga, en samningur Evrópuráðsins er fyrsti 

alþjóðlegi samningurinn um persónuupplýsingavernd sem er þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir 

aðildarríki þess.64 Til þess að tryggja að samningur Evrópuráðsins sé í samræmi við tækniþróun 

                                                        
58 Sama heimild, 48. mgr. 
59 MDE, S og Marper gegn Brelandi, 4. desember 2008 (30562/04 og 30566/04) 125. mgr. 
60 MDE, Rotaru gegn Rúmeníu, 4. maí 2000 (28341/95). 
61 Sama heimild 54.-63. mgr.  
62 MDE, I gegn Finnlandi, 17. júlí 2008 (20511/03) 35. mgr. 
63 Convention nr. 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 
hér eftir „samningur Evrópuráðsins“. 
64 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 50) 24. 
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hefur Evrópuráðið beint tilmælum, sem ekki eru lagalega bindandi, til aðildarríkja samningsins 

til fyllingar ákvæðum samningsins um meðferð persónuupplýsinga á afmörkuðum sviðum.65  

Þann 1. desember 2009 tók Lissabon-sáttmálinn gildi innan Evrópusambandsins.66 Með 

gildistöku sáttmálans fékk réttindaskráin lagagildi innan ESB. Réttindaskráin var þannig sett í 

stofnlög sambandsins og hefur hún þar með veigamikil áhrif á þróun persónuverndarlöggjafar 

ESB þar sem réttindaskráin veitti rétti til persónuverndar sjálfstætti gildi. Í 8. gr. 

réttindaskrárinnar segir: 

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. 
 

Réttur til verndar persónuupplýsingum var þannig skilinn frá ákvæðinu um friðhelgi einkalífs, 

sem nýtur verndar í 7. gr. réttindaskrárinnar.67 Réttindaskráin styrkir þannig réttinn til 

persónuverndar og veitir honum stöðu grundvallarréttinda innan ESB. Gengur réttindaskráin 

þar með lengra heldur en Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands68 og MSE. 

Réttur til verndar persónuupplýsingum er þó ekki ófrávíkjanlegur, en ákvæði 52. gr. 

réttindaskrárinnar fjallar um gildissvið, túlkun og takmörkun réttinda og meginreglna. Til þess 

að takmarkanir á réttindum sem tilgreind eru í réttindaskránni, svo sem rétti til persónuverndar, 

séu heimilar þurfa þær að uppfylla öll skilyrði sem tilgreind eru í 1. mgr. 52. gr. 

réttindaskrárinnar.69 Samkvæmt ákvæðinu takmarkast rétturinn til persónuverndar af öðrum 

réttindum en takmarkanirnar verða að byggjast á lögum og eru einungis heimilar ef þær eru 

nauðsynlegar og uppfylla í raun og veru markmið á sviði almannahagsmuna sem ESB 

viðurkennir eða þörfina á því að vernda mannréttindi og mannfrelsi. Hafa skal 

meðalhófsregluna til hliðsjónar þegar setja á takmarkanir.70 Þar sem réttur til persónuverndar 

er sjálfstæður réttur samkvæmt 8. gr. réttindaskrárinnar kemur til skoðunar að hvers kyns 

vinnsla persónuupplýsinga getur sem slík leitt til skerðingar á rétti til persónuverndar. Skiptir 

                                                        
65 Sama heimild 25. 
66 Með gildistöku Lissabon-sáttmálans voru gerðar breytingar á stofnsamþykktum ESB, meðal annars í þeim 
tilgangi að taka til endurskoðunar persónuverndarlöggjöf innan ESB. Síðan þá byggist ESB á tveimur 
milliríkjasamningum, sbr. 1. gr. sáttmála um stofnun ESB, sem saman eru nefndir stofnsáttmálar 
Evrópusambandsins. Þeir eru sáttmálinn um stofnun ESB og sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins. 
67 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 31. 
68 Hér eftir stjórnarskráin eða stjskr. 
69 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 50) 43. 
70 Charter of Fundamental Rights of the European Union [2000] OJ C 364/1 51. gr. 
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þá ekki máli hvort umræddar upplýsingar tengist einkalífi annars einstaklings, hvort þær séu 

viðkvæmar eða hvort hinn skráði hafi orðið fyrir einhvers konar óþægindum vegna 

vinnslunnar, en brot á rétti til friðhelgi einkalífs er ekki forsenda þess að brot á rétti til 

persónuverndar komi til skoðunar. 

Rétturinn til verndar persónuupplýsingum og réttur til friðhelgi einkalífs eiga ekki alltaf 

saman og vegast jafnvel á.71 Reynt getur á samspil þessara tveggja réttinda í málum þegar 

einstaklingur deilir persónuupplýsingum annars aðila á samfélagsmiðla. Samkvæmt 2. mgr. 4. 

gr. pvl. gilda persónuverndarlögin og persónuverndarreglugerðin ekki um vinnslu einstaklinga 

sem er til persónulegra nota. Sá hinn sami á þannig rétt á að verða ekki fyrir afskiptum vegna 

þeirra upplýsinga sem hann deilir og tryggir ákvæðið þannig friðhelgi einkalífs þess 

einstaklings sem kýs að deila upplýsingum á samfélagsmiðla. Þá þarf að hafa í huga rétt hins 

skráða til persónuverndar. Samkvæmt framangreindu er því heimilt að takmarka réttinn til 

persónuverndar vegna réttar annars einstaklings til friðhelgi einkalífs, sem verndaður er í 7. gr. 

réttindaskrárinnar svo lengi sem öll skilyrði 1. mgr. 52. gr. réttindaskrárinnar eru uppfyllt. 

 

2.2.3. Vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs 

Frá setningu fyrstu stjórnarskrár Íslands árið 1874 hefur ákvæði um friðhelgi einkalífs verið að 

finna í íslenskum lögum, en inntak hugtaksins hefur tekið þónokkrum breytingum.72 Líkt og 

ákvæðið var orðað á þeim tíma var heimilið einungis friðheilagt, en óskráðar grunnreglur gerðu 

ráð fyrir því að einkalíf og fjölskylda nytu einnig sambærilegrar verndar.73 Þá var í Hrd. í máli 

nr. 159/1968 vísað til þessara óskráðu grunnreglna. Í niðurstöðum sínum vísaði Hæstiréttur til 

þess að grunnreglur laga um þagnarvernd einkalífs kæmu í veg fyrir að nöfn foreldra kjörbarna 

yrðu birt í riti um æviágrip lækna á Íslandi. Þá var aftur vísað til óskráðra grunnreglna í Hrd. í 

máli nr. 56/1974, en í því máli studdi Hæstiréttur niðurstöðu sína við grundvallarreglur um 

persónuvernd, þegar ekki var talið að gegn þeim væri svo brotið að lögbann yrði sett á birtingu 

sjónvarpsþáttar. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar leiðir að hvorki grunnreglur um þagnarvernd 

einkalífs né grunnreglur um persónuvernd voru leiddar út frá þágildandi 66. gr. stjskr. um 

friðhelgi heimilisins. 

                                                        
71 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 50) 48. 
72 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur 2. útgáfa (Háskólaútgáfan 1999) 535-536. 
73 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. mál. Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 17. Björg 
Thorarensen (n. 51) 284-285. 
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Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var 66. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífsins breytt 

og hún látin ná yfir friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ákvæðið er nú að finna í 71. gr. 

stjskr., en þar segir: 

1. Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 
2. Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða 

munum, nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama 
á við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum 
fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á einkalífi manns. 

3. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt 
friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna 
réttinda annarra. 
 

Rétturinn til friðhelgi einkalífs er ekki algildur en honum eru settar ýmsar takmarkanir og er 

skilyrðum þeirra takmarkana lýst frekar í 2. og 3. mgr. ákvæðisins. Í 3. mgr. ákvæðisins kemur 

fram að takmarka megi réttinn vegna réttinda annarra, með sama hætti og heimilt er að 

takmarka tjáningarfrelsi, sbr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Frekari umfjöllun um mörk þessara 

grundvallarréttinda er að finna í kafla 2.2.4.  

Rétturinn til friðhelgi einkalífs er sá grundvallarréttur sem tryggður er í flestum 

stjórnarskrám á heimsvísu. Rétturinn hefur einnig verið talinn sá sem erfiðast er að afmarka og 

skilgreina.74 Lengi hefur því hafist fyrir mönnum að skilgreina umfang réttarins til friðhelgi 

einkalífs. Skilgreining á hugtakinu friðhelgi einkalífs er hvergi að finna í íslenskum lögum,75 

en í athugasemdum þeim er fylgdu frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 er þó að finna 

eftirfarandi skilgreiningu: 

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.76 
 

Þessi skilgreining stjórnarskrárgjafans lýsir hugtakinu á jákvæðan hátt með því að lýsa andlagi 

verndarinnar, þ.e. þeim rétti sem hugtakið felur í sér. Fallist verður á að slík lýsing á hugtakinu 

gangi upp að ákveðnu marki en hún verður þó að teljast ófullnægjandi þar sem tæplega verður 

tæmandi talið allt það sem víðtækt hugtakið felur í sér. Í ritgerð sinni um friðhelgi einkalífs 

skilgreinir Kjartan Gunnarsson hugtakið á neikvæðan hátt, þar sem því er lýst hvað teljist sem 

brot á friðhelgi einkalífs.77 Þar segir hann meðal annars:  

                                                        
74 Electronic Privacy Information Center, „Privacy & Human Rights an International Survey of Privacy Laws 
and Developments„ (2004) 1. 
75 Páll Sigurðsson (n. 40) 102. 
76 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. mál. 
77 Páll Sigurðsson (n. 40) 102-103. 
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[…] er það brot á friðhelgi einkalífs að segja frá eða útbreiða á ólöglegan hátt 
vitneskju um einkalíf annars manns, þar undir falla frásagnir af einkalífinu, opinberun 
mynda, brot á þagnarskyldu.78  

 

Hið sama er hægt að segja um neikvæða skilgreiningu á hugtakinu friðhelgi einkalífs, en brot 

gegn réttinum til friðhelgi einkalífs verða seint tæmandi talin. Í ritgerð sinni gerir höfundur þó 

þann fyrirvara á að fleiri atriði heldur en hann nefnir sem möguleg brot á friðhelgi einkalífsins 

muni koma til með að bætast við á öld fjölmiðla og tækni. Ör þróun í tækniframförum komi til 

með að leiða af sér frekari möguleika til m.a. upplýsingaöflunar um einstaklinga og hvers kyns 

tölvuvinnslu sem feli í sér vinnslu persónubundinna upplýsinga. Slík atriði ættu þá sérstaklega 

að teljast vera brot gegn friðhelgi einkalífs.79 Samkvæmt íslenskri orðabók felur hugtakið 

friðhelgi í sér rétt einstaklinga til þess að vera laus við afskipti eða ónæði,80 en það samrýmist 

markmiði upphaflegs ákvæðis stjórnarskrárinnar um friðhelgi frá árinu 1874.81  

Rétturinn til friðhelgi einkalífs og réttur til persónuverndar eru, líkt og áður segir, 

nátengd réttindi. Hvor tveggja leitast við að tryggja svipuð gildi, líkt og mannlega reisn og 

sjálfstæði einstaklinga, með því að veita þeim persónulegt rými til þess að þroskast, hugsa og 

mynda sér skoðanir. Hvor tveggja réttindin eru þannig forsenda þess að einstaklingar geti nýtt 

sér önnur grundvallarréttindi og frelsi líkt og tjáningarfrelsi. Réttindin eru þó mismunandi 

þegar kemur að uppbyggingu þeirra og umfangi. Réttur til persónuverndar kemur til skoðunar 

í hvert skipti þegar unnið er með persónuupplýsingar þar sem öll vinnsla persónuupplýsinga er 

háð viðeigandi vernd. Réttur til persónuverndar varðar allar mögulegar persónuupplýsingar og 

vinnslu þeirra, óháð því hvort upplýsingarnar og vinnsla þeirra varðar einkalíf einstaklinga og 

óháð þeim áhrifum sem upplýsingarnar eða vinnslan kunna að hafa á einkalíf einstaklinga. 

Rétturinn er þannig víðtækari heldur en réttur til friðhelgi einkalífs.  

Misjafnt er eftir löndum hvernig réttur til persónuverndar er tryggður, en í stjórnarskrá 

Íslands er ekki að finna sérstakt ákvæði um vernd persónuupplýsinga. Í lögskýringargögnum 

með 71. gr. stjskr. er tekið fram að skráning persónuupplýsinga um einstaklinga sé mjög 

raunhæft dæmi um svið þar sem reyni á hvort brotið hafi verið gegn friðhelgi einkalífs. Í slíkum 

aðstæðum reyni á hversu langt megi ganga í skráningu og meðferð slíkra upplýsinga.82 

Hæstiréttur hefur þurft að skera úr því álitaefni hvort vernd persónuupplýsinga falli undir rétt 

til friðhelgi einkalífs sem varinn er í 71. gr. stjskr. Í Hrd. í máli nr. 151/2003 var deilt um hvort 

                                                        
78 Kjartan Gunnarsson, „Friðhelgi einkalífs“ [1978] 3. tbl. Úlfljótur 174-175. 
79 Sama heimild 175. 
80 Íslensk orðabók 264. 
81 Björg Thorarensen (n. 51) 285. 
82 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. mál. 
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tilfærsla heilsufarsupplýsinga úr sjúkraskrám í gagnagrunn færi í bága við 71. gr. stjskr. 

Sjúkraskrár hafa að geyma yfirgripsmiklar upplýsingar um einstaklinga og því taldi Hæstiréttur 

ótvírætt að 1. mgr. 71. gr. stjskr. tæki til slíkra upplýsinga. Þá fjallaði Hæstiréttur um gildissvið 

71. gr. stjskr. í Hrd. í máli nr. 252/1998, þar sem fram kom í niðurstöðum dómsins að 

nauðsynlegt væri að tryggja vernd persónuupplýsinga einstaklinga til þess að koma í veg fyrir 

að brotið væri á rétti þeirra til friðhelgi einkalífs samkvæmt 71. gr. stjskr. Samkvæmt 

framangreindum lögskýringargögnum og dómaframkvæmd Hæstaréttar er ljóst að 

persónuvernd er talinn einn þáttur í friðhelgi einkalífs og fellur því undir ákvæði 71. gr. stjskr. 

Þá veður ekki annað séð en að í rétti til friðhelgi einkalífs felist réttur hvers einstaklings til þess 

að ráða yfir persónuupplýsingum er varða hann sjálfan.83 

Markmið upphaflegs ákvæðis stjórnarskrárinnar um friðhelgi heimilisins var að veita 

einstaklingum rétt til að verða ekki fyrir afskiptum stjórnvalda. Með örri tækniþróun í tengslum 

við öflun og meðferð persónuupplýsinga var það ekki eingöngu á færi stjórnvalda að ógna 

friðhelgi einkalífs fólks, líkt og áður hafði verið. Tækniframfarir gerðu einstaklingum og 

lögaðilum kleift að vinna með persónuupplýsingar einstaklinga og ógna þannig friðhelgi 

einkalífs þeirra,84 svo sem með dreifingu persónuupplýsinga annarra aðila á Netinu. Löggjafinn 

þurfti því að tryggja vernd einstaklinga innbyrðis.  

Það að einkamálefni einstaklings séu ekki gerð opinber er talið falla undir hugtakið 

einkalíf. Hugtakið er víðtækt og er talið ná yfir allt það sem lýtur að persónulegum högum 

einstaklingsins.85 Í lögfræðiorðabókinni er talið að í hugtakinu felist réttur „til friðhelgi 

fjölskyldu, heimilis og allra tjáskipta. Undir það fellur m.a. rétturinn til þess að einkamálefni 

séu ekki gerð opinber“,86 en með einkamálefnum er átt við málefni sem tengjast mjög náið 

persónu manna og tilfinningalífi. Þá hefur verið talið að í einkalífi felist réttur hvers manns til 

þess „að ráða yfir lífi sínu og líkama og njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi“.87 Enn 

fremur eigi einstaklingur rétt á að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi auk þess sem 

sambönd einstaklinga sín á milli eigi rétt á að verða ekki fyrir afskiptum stjórnvalda eða 

annarra.88 Rétturinn til þess að einkamálefni einstaklings séu ekki gerð opinber, sbr. 229. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940,89 gegnir stóru hlutverki í umfjöllun um samspil friðhelgi 

einkalífs og tjáningarfrelsis. Í fjöldamörgum málum milli einstaklinga hefur reynt á ákvæði 

                                                        
83 Björg Thorarensen (n. 51) 291-292. 
84 Sama heimild 285. 
85 Sama heimild 287-288. 
86 Lögfræðiorðabók með skýringum (Reykjavík 2008). 
87 Björg Thorarensen (n. 51) 288. 
88 Sama heimild 288.  
89 Hér eftir alm. hgl. 
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229. gr. alm. hgl. og annarra ákvæða, sem finna má í XXV. kafla laganna sem fjallar um 

ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs, þar sem ákvarða þarf mörk friðhelgi einkalífs 

og tjáningarfrelsis.90 Nánari umfjöllun hvað varðar mörk þessara grundvallarréttinda er að 

finna í kafla 2.2.4. Byggir ákvæði 71. gr. stjskr. þannig á því að friðhelgi einkalífs sé veitt 

refsivernd, en ákvæði XXV. kafla alm. hgl. gera ýmsar athafnir refsiverðar. 

Auk refsiverndar var talin þörf á frekari reglum um meðferð persónuupplýsinga til 

verndar einstaklingum. Með setningu laga nr. 121/1989, um meðferð og skráningu 

persónuupplýsinga, var fyrsta skrefið tekið í átt að aukinni persónuvernd einstaklinga.91  

 

2.2.4. Takmarkanir á réttinum til friðhelgi einkalífs og verndar persónuupplýsinga 

Rétturinn til friðhelgi einkalífs er ekki algildur en honum eru settar ýmsar takmarkanir sem er 

að finna í 2. og 3. mgr. 71. gr. stjskr. og 2. mgr. 8. gr. MSE. Samhengisins vegna verður ekki 

farið nánar út í regluna sem kemur fram í 2. mgr. stjskr., varðandi rannsóknar- og 

þvingunaraðgerðir lögreglu. Samkvæmt 3. mgr. 71. gr. stjskr. eru réttindi annarra gerð að 

skilyrði fyrir takmörkun á friðhelgi einkalífs, en ákvæðið er svohljóðandi: 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt 
friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda 
annarra.  
 

Þegar um er að ræða takmarkanir á mannréttindum, líkt og réttinum til friðhelgi einkalífs, er 

ávallt skilyrði að fyrir þeim sé lagaheimild en þar er átt við sett lög frá Alþingi.92 Samkvæmt 

3. mgr. 71. gr. stjskr. má takmarka rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs ef brýna nauðsyn ber 

til vegna réttinda annarra. Orðalag ákvæðisins gerir það ljóst að huga þarf að 

meðalhófsreglunni þegar meta á hvort gengið hafi verið of langt í skerðingu á friðhelgi einkalífs 

með takmörkun eða hvort takmörkunin hafi verið nauðsynleg.93  

 Reynt getur á jafnvægi milli friðhelgi einkalífs og annarra stjórnarskrárvarinna réttinda, 

en algengt er að rétturinn vegist við rétt annarra til tjáningarfrelsis, sem verndað er í 73. gr. 

stjskr.94 Tjáningarfrelsi er grundvallarréttur í lýðræðisþjóðfélagi. Í tjáningarfrelsinu felast 

mikilvæg persónuleg réttindi til handa einstaklingum auk þess sem verulegir þjóðfélagslegir 

hagsmunir eru fólgnir í frjálsri umræðu og opinberum skoðanaskiptum.95 Einstaklingar njóta 

                                                        
90 Björg Thorarensen (n. 51) 297.  
91 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. mál. Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 19, athugasemdir 
við frumvarp. Björg Thorarensen (n. 51) 284-285. 
92 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi 2. útgáfa (Bókaútgáfan Codex 2019) 301. 
93 Sama heimild 303. Varðandi meðalhóf sjá t.d. Hrd. í máli nr. 416/1996. 
94 Sama heimild 312. 
95 Sama heimild 357. 
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þó ekki tjáningarfrelsis án ábyrgðar, þar sem tjáningarfrelsi kann að skerða réttindi annarra. 

Því er nauðsynlegt að setja tjáningarfrelsinu ákveðnar skorður.96 Í 3. mgr. 73. gr. er það gert að 

skilyrði fyrir takmörkun á tjáningarfrelsi að takmörkunin sé lögmæt og stefni að einhverju 

þeirra markmiða sem greint er frá í ákvæðinu. Auk þess er gert að skilyrði, líkt og í ákvæðinu 

um friðhelgi einkalífs, að takmörkunin sé nauðsynleg og er meðalhófsreglan lögð til 

grundvallar því mati.97 Öll þrjú framangreind skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo unnt sé að 

réttlæta skerðingu á tjáningarfrelsi.98 Algengast er að reyni á takmarkanir á tjáningarfrelsi sem 

réttlættar eru með tilvísun í réttindi annarra í 3. mgr. 73. gr. stjskr., svo sem friðhelgi einkalífs 

á grundvelli almennra hegningarlaga. Þá er álitaefni hvort nauðsynlegt sé að takmarka 

tjáningarfrelsið í þágu þessara réttinda.99 

Vandasamt er að leysa úr málum þegar framangreind grundvallarréttindi skarast. Í 

báðum tilvikum eru réttindin stjórnarskrárvarin og eru þau því jöfn þegar litið er til rétthæðar 

réttarheimilda.100 Í slíkum aðstæðum ræðst niðurstaða hagsmunamats af atvikum hverju sinni 

og fer sér í lagi eftir því hvort vegur þyngra, réttur einstaklings til þess að njóta friðar um 

einkahagi sína eða nauðsyn þess að viðhalda frjálsri lýðræðislegri umræðu um málefni sem 

varða almenning.101 Á þetta reyndi í Hrd. í máli nr. 278/2006, þar sem réttur einstaklings til 

friðhelgi einkalífs skaraðist við rétt fjölmiðils til tjáningarfrelsis. Í því máli taldi einstaklingur 

að brotið hefði verið gegn friðhelgi einkalífs síns með myndbirtingu á forsíðu tímarits, sem 

sýndi hann með ótendraða sígarettu í munninum en myndinni fylgdi fyrirsögnin „Bubbi 

fallinn!“. Aðili máls hafði áður tjáð sig opinberlega um fyrrum vímuefnaneyslu sína, en birting 

í tímaritinu gæfi til kynna að hann hefði byrjað aftur í vímuefnaneyslu. Í málinu lagði 

dómstóllinn áherslu á það að máli skipti hvort umrædd birting gæti talist þáttur í almennri 

þjóðfélagsumræðu og ætti þannig erindi við almenning. Ekki var fallist á að svo væri, auk þess 

sem umræddar myndir voru teknar án samþykkis við aðstæður þar sem einstaklingurinn mátti 

vænta þess að friðhelgi einkalífs hans yrði virt. Sú staðreynd að umræddur einstaklingur hafi 

áður fjallað opinberlega um fíkn sína leiddi það ekki af sér að skerða mætti friðhelgi einkalífs 

hans um of. Myndbirting hefði eingöngu verið í þeim tilgangi að að svala forvitni almennings 

um einkamálefni einstaklings. 

                                                        
96 Sama heimild 357. 
97 Sama heimild 361. 
98 Sama heimild 384. 
99 Sama heimild 388-389. 
100 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði I. Grundvöllur laga - Réttarheimildir 2. útgáfa (Reykjavík 2007) 78. 
101 Björg Thorarensen (n. 94) 312. 
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Samkvæmt dómaframkvæmd er ljóst að mörk þessara réttinda eru vandfundin og erfitt 

getur reynst að komast að endanlegri niðurstöðu um hvor rétturinn skuli vega þyngra þegar 

réttindin skarast. Hagsmunamat dómstóla sýnir að ákveðnir þættir hafa meiri áhrif en aðrir. 

Skiptir þá einkum máli í hvaða samhengi ummælin eru sett fram, eðli þeirra og tilgangur og á 

hvaða vettvangi tjáningin kemur fram.102 Framangreindir þættir spila saman og fer eftir 

atvikum hverju sinni hvernig vægi þessara réttinda er metið innbyrðis. Í dómaframkvæmd 

MDE hafa verið sett fram ýmis skilyrði sem skipta máli við mat á hagsmunum þegar 

tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs skarast. Þá skiptir einkum máli hvort ummæli séu framlag 

til umræðu er varðar almenning, hvort einstaklingur sem ummæli beinast að sé þjóðþekktur og 

frá hverju er sagt, fyrri háttsemi þess einstaklings, aðferð við öflun upplýsinga og sannleiksgildi 

þeirra, efni, form og afleiðingar af birtingu ummæla auk viðurlaga sem ákvörðuð eru.103 Hvað 

telst vera einkamálefni, sem ekki á erindi á opinberum vettvangi, er matsatriði og fer það eftir 

tíðaranda hverju sinni.104  

Eðli málsins samkvæmt fylgir söfnun og vinnslu persónuupplýsinga sérstök hætta á 

skerðingu á friðhelgi einkalífs,105 en líkt og áður greinir fellur réttur til persónuverndar innan 

gildissviðs 1. mgr. 71. gr. stjskr. og felur rétturinn þannig í sér vernd friðhelgi einkalífs 

einstaklinga. Persónuverndarreglugerðin og persónuverndarlögin stefna að því að vernda 

friðhelgi einkalífs hinna skráðu.106 Í 6. gr. pvl. er að finna ákvæði er varðar tengsl laganna við 

tjáningarfrelsi. Tilgangur ákvæðisins er að samrýma sjónarmið um friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsi. Ákvæðið kveður á um að víkja megi frá ákvæðum laganna að því marki sem 

það sé nauðsynlegt til að samræma sjónarmið um rétt til einkalífs annars vegar, sbr. 71. gr. 

stjskr. og tjáningarfrelsis hins vegar, sbr. 73. gr. stjskr. Auk þess verður ráðið af 6. gr. pvl. og 

framangreindri dómaframkvæmd að fjölmiðlar njóta rýmri réttar til tjáningarfrelsis en aðrir, þó 

ekki sé á það minnst í 73. gr. stjskr. eða 10. gr. MSE.107 Ástæðu rýmra tjáningarfrelsis fjölmiðla 

má rekja til stöðu þeirra og þess hlutverks sem þeir gegna í lýðræðisþjóðfélagi.108 Sérstaklega 

ríkar ástæður þurfa að liggja til grundvallar því að skerða rétt fjölmiðla til tjáningarfrelsis.109 

Nánari umfjöllun um gildissvið 6. gr. pvl. er að finna í kafla 3.3.2. 

                                                        
102 Sama heimild 377-378. 
103 Sama heimild 390. 
104 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar. (Reykjavík 1997) 92. 
105 Björg Thorarensen (n. 94) 298. 
106 Sama heimild 298.  
107 Sama heimild 399-400. 
108 Sama heimild 399-400.  
109 Björg Thorarensen, „Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma“ (Úlfljótur 2002) 436. Sjá 
einnig Hrd.1. júní 2006 í máli nr. 541/2005 og Hrd. 24. nóvember í máli nr. 100/2011. 
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Tækniþróun síðustu ára hefur leitt til nýrra álitaefna og áskorana á sviði 

persónuverndar. Þar til nýlega var það eingöngu á vegum opinberra aðila og fyrirtækja að safna, 

vinna og dreifa persónuupplýsingum.110 Tækniframfarir og tilkoma Netsins hafa gert 

einstaklingum kleift að vinna með persónuupplýsingar og ógna þannig friðhelgi einkalífs 

annarra einstaklinga,111 svo sem með dreifingu persónuupplýsinga á Netinu eða 

samfélagsmiðlum. Þannig reynir oft á samspil framangreindra grundvallarréttinda, þ.e. 

tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs, í málum einstaklinga innbyrðis þar sem einstaklingur 

dreifir persónuupplýsingum annarra á Netinu eða á samfélagsmiðlum. Þegar slíkar aðstæður 

eru uppi kemur til skoðunar undanþága vegna vinnslu í eigin þágu, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl. og 

c-lið 2. mgr. 2. gr. pvrg. Ákvæðin undanþiggja vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga 

frá gildissviði laganna ef vinnslan varðar eingöngu einkahagi einstaklingsins sjálfs eða 

fjölskyldu hans eða ef upplýsingarnar eru einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota. Ef fallist 

er á að vinnsla sé eingöngu til persónulegra nota eiga persónuverndarlög ekki við um hana. 

Ákvæðið hefur það að markmiði að vernda friðhelgi einkalífs þess einstaklings sem deilir 

upplýsingum í persónulegum tilgangi, en í slíkum tilvikum á hann rétt á því að verða ekki fyrir 

afskiptum stjórnvalda eða annarra aðila. Þannig er undanþága vegna vinnslu í eigin þágu einnig 

hluti af tjáningarfrelsi tiltekins einstaklings.112 Ítarlegri umfjöllun um undanþágu vegna vinnslu 

í eigin þágu, framkvæmd hennar og hvernig hún hefur verið túlkuð er að finna í kafla 4.  

 Áður fyrr reyndist ekki vandasamt að greina í sundur gildissvið framangreindra 

undanþáguákvæða, þ.e. undanþágu vegna m.a. fjölmiðlunar og svo undanþágu vegna vinnslu í 

eigin þágu. Með tilkomu Netsins og aukinnar notkunar einstaklinga á samfélagsmiðlum verða 

mörkin sífellt óljósari og ákvæðin renna jafnvel saman. Mál sem rata inn á borð 

eftirlitsyfirvalda stafa í auknum mæli af persónulegri notkun einstaklinga á Netinu, til dæmis 

þannig að upplýsingar þriðja aðila hafi verið misnotaðar með birtingu þeirra á 

samfélagsmiðlum og þær gerðar aðgengilegar fjölda fólks.113 Í kjölfar aukinnar 

samfélagsmiðlanotkunar verður sífellt flóknara viðfangsefni fyrir eftirlitsyfirvöld að ákvarða 

hvort vinnsla sé eingöngu í persónulegum tilgangi. Þegar metið er hvort vinnsla einstaklings á 

persónuupplýsingum sé í persónulegum tilgangi eða opinberum tilgangi þarf því að hafa til 

hliðsjónar rétt þess einstaklings sem deilir upplýsingunum til tjáningarfrelsis og rétt hins skráða 

                                                        
110 Björg Thorarensen (n. 51) 285.  
111 Sama heimild 285. 
112 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (2013) <http://ec.europa.eu/justitce/data-protection/article-29/documentation/> skoðað 
11. febrúar 2019, 1-2. 
113 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114). 
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til friðhelgi einkalífs. Þá er það einkum umfjöllunarefni ritgerðar þessarar að skýra gildissvið 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu og meta hvort jafnvægi milli umræddra 

grundvallarréttinda sé tryggt með beitingu ákvæðisins í framkvæmd og með 

persónuverndarlögum. 

 

2.3. Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað almennt um persónuvernd sem réttarsvið, uppruna þess og 

þróun auk þess sem fjallað var um það hvernig réttur til persónuverndar er að meginstefnu 

sprottinn upp frá grundvallarrétti til friðhelgi einkalífs. Þá var vikið að þeim alþjóðareglum 

sem tryggja einstaklingum rétt til friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Fjallað var um 

takmarkanir á framangreindum réttindum og þá sérstaklega þegar takmarka á rétt einstaklinga 

til friðhelgi einkalífs og persónuverndar vegna réttinda annarra einstaklinga til tjáningarfrelsis. 

Þá reynir oft á samspil framangreindra grundvallarréttinda þegar einstaklingur deilir 

persónuupplýsingum um annan einstakling á samfélagsmiðlum. Kemur þá til skoðunar 

undanþága vegna vinnslu í eigin þágu þar sem skilgreina þarf tilgang vinnslunnar í umræddum 

málum. Mörk þessara réttinda eru vandfundin og erfitt getur reynst að komast að endanlegri 

niðurstöðu um hvorir hagsmunirnir vegi þyngra. 

Í næsta kafla verður vikið að lagalegri þróun persónuverndar í evrópskri og íslenskri löggjöf 

í takt við tækniþróun.  
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3. Löggjöf um vernd persónuupplýsinga 

3.1. Inngangur 

Á Íslandi gilda lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga en með þeim 

var reglugerð (ESB) 2016/679 tekin upp í íslenskan rétt, eins og hún hefur verið löguð að EES-

samningnum, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið.114 Samkvæmt a-lið 7. gr. EES-

samningsins skulu aðildarríki lögfesta reglugerðir ESB í heild sinni, þó heimilt sé að gera 

nauðsynlegar aðlaganir.115 Við lögfestingu persónuverndarreglugerðarinnar í íslenskan rétt var 

því ekki jafn mikið svigrúm við innleiðingu og þegar tilskipun 95/46/EB var innleidd. 

Verður í þessum kafla farið yfir þróun löggjafa á sviði persónuverndar innan ESB sem og 

á Íslandi. Gerð verður grein fyrir þeim Evrópureglum sem hafa þýðingu fyrir íslenska 

persónuverndarlöggjöf og því næst verður vikið nánar að íslenskri löggjöf. Gerð verður grein 

fyrir markmiði laganna auk þess sem gildissvið persónuverndarlaganna verður skilgreint. 

Sérstök áhersla verður lögð á umfjöllun um efnislegt gildissvið persónuverndarlöggjafar, um 

vinnslu einstaklinga á persónuupplýsingum er eingöngu varða einkahagi hans eða fjölskyldu 

hans eða eru einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota. 

 

3.2. Lagaleg þróun réttarins til persónuverndar innan EES 

Í kjölfar tækniþróunar og hnattvæðingar á árunum 1960 – 1970 varð raunin sú að þáverandi 

regluverk reyndist veita ófullnægjandi vernd persónuupplýsinga, með tilliti til nútímatækni og 

stafræns samfélags. Með auknum möguleikum einstaklinga til vinnslu persónuupplýsinga 

fylgdu nýjar ógnir gegn rétti til friðhelgi einkalífs, en einstaklingar hafa gert 

persónuupplýsingar opinberar á Netinu og samfélagsmiðlum í auknum mæli.116 Mikil þörf var 

á ítarlegra regluverki varðandi persónuupplýsingar, þar sem bæði þurfti að greiða fyrir frjálsu 

flæði þeirra innan ESB ásamt því að tryggja einstaklingum betri vernd persónuupplýsinga hvað 

þá varðaði.117  

Með þingsályktun118 þann 17. desember 1990 var samningur Evrópuráðsins um vernd 

einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga fullgiltur á Íslandi119 og tók hann 

                                                        
114 Hér eftir EES-lögin. 
115 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 88. 
116 6. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. 
117 7. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar.  
118 Þingskjal 341 – 147. mál, 113 löggjafarþing 1990-1991 um þingsályktun um fullgildingu samningsins um 
vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga. 
119 Stjórnartíðindi 1991, C-deild, bls 47. 
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gildi þann 1. júlí 1991.120 Þrátt fyrir að öll aðildarríki ESB hafi fullgilt samning Evrópuráðsins 

ríkti mikið ósamræmi í persónuverndarlöggjöf ríkjanna og var talið að mismikil persónuvernd 

og friðhelgi einkalífs gæti hindrað miðlun persónuupplýsinga milli aðildarríkja ESB. Í júlí 1990 

lagði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins121 fram tillögu að tilskipun til þess að samræma 

reglur um persónuvernd innan Evrópusambandsins, stuðla þannig að frjálsu flæði 

persónuupplýsinga og um leið tryggja einstaklingum aukna vernd og aukið öryggi við vinnslu 

persónuupplýsinga.122 Tilskipun 95/46/EB var samþykkt þann 24. júlí 1995 og var samningur 

Evrópuráðsins að miklu leyti lagður til grundvallar við gerð hennar. 

Samkvæmt 1. gr. tilskipunar 95/46/EB var markmið hennar tvíþætt. Í fyrsta lagi var 

tilskipuninni sérstaklega ætlað að tryggja grundvallarrétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs í 

tengslum við meðferð persónuupplýsinga. Í öðru lagi var henni ætlað að tryggja frjálst flæði 

persónuupplýsinga milli aðildarríkja ESB.123 Ákvæði tilskipunarinnar áttu almennt við um 

vinnslu persónuupplýsinga einstaklinga, af hálfu opinberra aðila sem og einkaaðila, rafræna og 

handvirka, sem voru eða áttu að vera hluti af skrá. Þá má benda á, sökum efnistaka ritgerðar 

þessarar, að tilskipunin náði ekki til vinnslu persónuupplýsinga sem eingöngu var í eigin 

þágu.124 Verður vikið að frekari umfjöllun um vinnslu persónuupplýsinga í eigin þágu í kafla 

4.  

Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar125 var tilskipunin tekin upp í landsrétt 

þann 25. júní 1999, í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt 7. gr. EES-samningsins. 

Tilskipunin var lögleidd á Íslandi með lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga.126 Þau lög féllu úr gildi með gildistöku núgildandi laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 

Vegna eðlis tilskipana Evrópusambandsins hafa ríkin val um það hvernig þau innleiða 

tilskipanir. Leiddi það til þess að ákvæði og skilgreiningar tilskipunar 95/46/EB voru túlkuð á 

mismunandi hátt og framkvæmd reglnanna var misjöfn eftir aðildarríkjunum.127 Þann 25. 

janúar 2012 lagði framkvæmdastjórn ESB fram tillögu að nýrri reglugerð um persónuvernd í 

                                                        
120 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 19-20, athugasemdir við frumvarp.  
121 Hér eftir framkvæmdastjórnin eða framkvæmdastjórn ESB. 
122 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 20, athugasemdir við frumvarp.  
123 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 20, athugasemdir við frumvarp. 
124 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399-280. mál. 21, athugasemdir við frumvarp. 
125 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/99 frá 25. júní 1999 um að fella inn í EES-samninginn 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.  
126 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög – Skýringarrit (Fons Juris 2015) 34. Hér eftir pul. 
127 European Union Agency For Fundamental Rights (n. 50) 29-30. 
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þeim tilgangi að halda í við öra tækniþróun og hnattvæðingu á sviði persónuupplýsinga.128 Þá 

þótti skorta á samræmingu löggjafarinnar á milli aðildarríkja með tilheyrandi réttaróvissu og 

talið var nauðsynlegt að auka vernd persónuupplýsingaa einstaklinga, sérstaklega í tengslum 

við vinnslu persónuupplýsinga á Netinu. 

Þann 25. maí 2018 tók gildi reglugerð (ESB) 2016/679. Samhliða gildistöku hennar féll 

úr gildi tilskipun 95/46/EB, en samkvæmt 9. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar 

gilda enn markmið og meginreglur tilskipunarinnar. Markmið nýrrar 

persónuverndarreglugerðar er fyrst og fremst að koma á fót heildstæðum ramma um 

persónuvernd og samræmda framkvæmd persónuverndar innan sambandsins í því skyni að ná 

til nýrra viðfangsefna í tengslum við vernd persónuupplýsinga og sporna þannig gegn 

réttaróvissu, sbr. 9. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. Reglugerðin setur fram 

ítarlegri leiðbeiningar um réttindi einstaklinga og er þannig ætlað að auka réttarvernd þeirra í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. 

 

3.3. Íslensk löggjöf um persónuvernd 

Frá árinu 1981 hafa verið í gildi lög um skráningu og meðferð persónuupplýsinga á Íslandi. 

Fyrstu lög þess efnis voru sett hér á landi þann 15. júlí 1981, en það voru lög nr. 63/1981 um 

skráningu á upplýsingum er varða einkamálefni.129 Markmið laganna var að koma á heildstæðu 

regluverki um meðferð persónuupplýsinga í tölvum og sporna gegn misnotkun á slíku efni.130 

Lögin voru felld úr gildi þann 31. desember 1985 og við tóku lög nr. 39/1985 um sama efni. 

Hvor tveggja lögin giltu í skamman tíma þar sem nauðsynlegt þótti að endurskoða þau 

reglulega þannig að þau væru ávallt í takt við stafrænna samfélag. Lög nr. 121/1989 um 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga tóku við af lögum nr.r 39/1985.131 

Í kjölfar þess að tilskipun 95/46/EB var innleidd í EES-samninginn varð nauðsynlegt 

að endurskoða þágildandi lög nr. 121/1989 og var frumvarp til nýrra laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga lagt fram á 125. löggjafarþingi 1999-2000. Þann 1. janúar 2001 

tóku gildi lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og innleiddu þau 

lög ákvæði tilskipunar 95/46/EB. 

                                                        
128 „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic 
And Social Committee of the Regions. A Comprehensive approach on personal data protection in the European 
Union“ (4. nóvember 2010) COM(2010) 0609 <https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0609:FIN:EN:PDF> skoðað 17. febrúar 2019, 2. 
129 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög – Skýringarrit (n. 128). 
130 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál 27. 
131 Sama heimild 27. 
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Líkt og áður segir lagði framkvæmdastjórn ESB fram tillögu að nýrri reglugerð um 

persónuvernd þann 25. janúar 2012. Þar sem um reglugerð er að ræða skal innleiða texta hennar 

sem slíkan inn í landsrétt, sbr. 7. gr. EES-samningsins, þó heimilt sé að gera nauðsynlegar 

aðlaganir.132 Sú leið var farin að útbúa frumvarp til nýrra laga um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga sem leystu af hólmi lög nr. 77/2000. Reglugerðin birtist sem fylgiskjal með 

frumvarpinu og voru ákvæði hennar þannig lögfest í heild sinni eins og hún var tekin upp í 

EES-samninginn. Frumvarpið var lagt fram þann 13. apríl 2018.133 Þegar frumvarpið var lagt 

fyrir Alþingi á 148. löggjafarþingi hafði verið lögð fram þingsályktunartillaga sem gerði ráð 

fyrir því að Alþingi veitti ríkisstjórninni fyrir fram heimild til að staðfesta fyrirhugaða 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um að fella reglugerðina inn í EES-samninginn, þar 

sem formleg ákvörðun nefndarinnar lá ekki fyrir. Þar sem tilskipun 95/46/EB yrði felld úr gildi 

þegar reglugerðin kæmi til framkvæmda og til þess að koma í veg fyrir réttaróvissu og röskun 

á flæði persónuupplýsinga milli Íslands og ESB þótti mikilvægt að ákvörðun sameiginlegu 

EES-nefndarinnar um upptöku persónuverndarreglugerðarinnar í EES-samninginn myndi 

öðlast gildi sem fyrst eftir að reglugerðin kæmi til framkvæmda innan ESB þann 25. maí. 

2018.134 Þátttaka Íslands í samevrópsku regluverki um persónuvernd og 

vinnslupersónuupplýsinga var tryggt með samþykki frumvarpsins. Persónuverndarreglugerðin 

var innleidd í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar135 þann 6. júlí 

2018.136 

Þann 15. júlí 2018 tóku gildi lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga sem lögfestu ákvæði persónuverndarreglugerðarinnar og er reglugerðin birt 

samhliða íslensku lögunum. Verður hér farið yfir markmið og gildissvið laganna og 

persónuverndarreglugerðarinnar.  

 

3.3.1. Markmið 

Markmið laga nr. 90/2018 er að finna í 1. gr. þeirra og er það tvíþætt, líkt og í 

persónuverndarreglugerðinni. Í athugasemdum við 1. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 

90/2018 er tekið fram að markmið laganna byggist á efnislegu markmiði reglugerðarinnar og 

                                                        
132 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 117) 88. 
133 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 25, greinargerð með frumvarpi. 
134 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 922-612 mál. 3, um samþykki Alþingis. 
135 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 154/2018 frá 6. júlí 2018 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn 
fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) og bókun 37 (sem inniheldur skrána sem kveðið er á 
um í 101. gr.) við EES-samninginn. 
136 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 25, greinargerð með frumvarpi. 
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inntak markmiða þeirra því í grundvallaratriðum eins.137 Markmiðið er annars vegar að tryggja 

að farið sé eftir grundvallarsjónarmiðum og reglum um persónuvernd og friðhelgi einkalífs við 

meðferð persónuupplýsinga. Hins vegar er það markmiðið að tryggja gæði upplýsinganna og 

frjálst flæði þeirra á innri markaði EES.  

 

3.3.2. Efnislegt gildissvið 

Í 4. gr. pvl. er efnislegt gildissvið laganna afmarkað. Í 1. mgr. ákvæðisins kemur fram sú 

meginregla að lögin og reglugerðin gildi 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 skrá. Í athugasemdum við 4. gr. frumvarps þess er varð að 

lögum nr. 90/2018 segir að áætlunin hafi ekki verið að breyta efnislegu gildissviði laganna með 

nýrri löggjöf, þó svo að bætt hafi verið við sérreglum sem taki mið af ákvæðum 

persónuverndarreglugerðarinnar. Með núgildandi löggjöf urðu orðalagsbreytingar þar sem 

hugtakið „sjálfvirk“ kom í stað hugtaksins „rafræn“, en ákvæði í eldri lögum um efnislegt 

gildissvið hljóðaði þannig að lögin tóku til meðferðar persónuupplýsinga sem var rafræn í heild 

eða að hluta. Sú breyting sem gerð hefur verið á framangreindri orðnotkun breytir ekki 

efnislegri merkingu gildissviðsins ákvæðisins.138  

Út frá 1. mgr. 4. gr. pvl. má sjá að allar persónuupplýsingar sem unnar eru rafrænt, eða 

sjálfvirkt, falla undir gildissvið laganna, en persónuupplýsingar sem unnar eru handvirkt og eru 

ekki hluti af skrá falla utan þess.139 Þá er hvorki tilgreint sérstaklega í tilskipun 95/46/EB né 

persónuverndarreglugerðinni að handvirk vinnsla persónuupplýsinga sem eru hluti af skrá falli 

undir gildissvið reglugerðarinnar. Líkt og áður greinir er hugtakið vinnsla skilgreint rúmt og 

tekur til hvers konar meðferðar á persónuupplýsingum, hvort sem þær eru unnar handvirkt eða 

sjálfvirkt. 

Gildissvið laganna nær til vinnslu og skráningar af hálfu atvinnurekenda, fyrirtækja, 

félaga, stofnana og til skráningar á vegum opinberra aðila. Undantekningu frá þessari reglu 

laganna er að finna í 2. mgr. 4. gr. pvl., en samkvæmt ákvæðinu er meðferð einstaklings á 

persónuupplýsingum sem eingöngu varða einkahagi hans eða fjölskyldu hans eða eru 

einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota undanþegin ákvæðum persónuverndarlaganna og 

                                                        
137 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 56, um 1. gr.  
138 Sama heimild. 58-59, um 4. gr. 
139 Páll Hreinsson, „Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála“ Ritröð 5 (Lagastofnun 
Háskóla Íslands 2007) 9. 
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persónuverndarreglugerðarinnar.140 Þessi lýsing á gildissviði kemur fram í c-lið 2. mgr. 2. gr. 

pvrg. Þá er tekið fram í 18. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar að reglugerðin eigi 

við um ábyrgðaraðila og vinnsluaðila sem setji fram leiðir fyrir einstakling til að vinna 

persónuupplýsingar til einkanota.141 Þá er það umfjöllunarefni ritgerðar þessarar að gera grein 

fyrir framangreindu undanþáguákvæði og hvernig það hefur verið túlkað í framkvæmd. Um 

nánari umfjöllun um ákvæðið vísast til neðangreindra kafla. 

Lög nr. 77/2000 giltu jafnt um persónuupplýsingar lifandi og látinna einstaklinga. Frá 

þessu er fallið með núgildandi lögum og er miðað við 5 ára tímamark eftir andlát einstaklings, 

en í 3. mgr. 4. gr. pvl. er að finna sérreglu um vernd persónuupplýsinga látinna manna. 

Núgildandi lög gilda um vinnslu persónuupplýsinga látinna einstaklinga í fimm ár frá andláti 

þeirra en lengur í ákveðnum tilvikum. Í formálsorðum persónuverndarreglugerðarinnar kemur 

fram að hún eigi ekki við um persónuupplýsingar látinna einstaklinga en aðildarríkjum sé 

heimilt að kveða frekar á um vinnslu persónuupplýsinga þeirra.142 

Þá er tekið fram í 4. mgr. 4. gr. pvl. að lögin og reglugerðin gildi ekki um vinnslu 

persónuupplýsinga sem fer fram þegar dómstólar fara með dómsvald sitt. Þykir það 

nauðsynlegt til þess að tryggja sjálfstæði dómskerfisins.143 Ákvæðið nær eingöngu til þeirra 

dómstarfa sem falla beint undir dómsvaldið.144 

Í 5. mgr. 4. gr. pvl. segir að lögin og reglugerðin gildi ekki um vinnslu persónuupplýsinga 

sem fram fer í tengslum við störf Alþingis og stofnana og rannsóknarnefnda þess. Svipuð 

sjónarmið liggja að baki þessu ákvæði og 4. mgr. sama ákvæðis. 

Í 6. mgr. 4. gr. pvl. segir að lögin og reglugerðin gildi ekki um vinnslu persónuupplýsinga 

af hálfu ríkisins í tengslum við það að koma í veg fyrir, rannsaka, koma upp um eða saksækja 

fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum. Um slíka vinnslu skuli gilda tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/680 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga að því er 

varðar vinnslu lögbærra yfirvalda á persónuupplýsingum í tengslum við að koma í veg fyrir, 

rannsaka, koma upp um eða saksækja fyrir refsiverð brot eða fullnægja refsiviðurlögum og 

frjálsra miðlun slíkra upplýsinga.145 Tilskipunin hefur ekki verið tekin upp í íslenskan rétt en 

                                                        
140 Sjá ákvörðun Persónuverndar 1. mars 2019 í máli nr. 2018/1261 þar sem vinnsla taldist einvörðungu til 
persónulegra nota og málið því fellt niður.   
141 18. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. 
142 27. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. 
143 20. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. 
144 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 66, um 4. gr. Sjá úrskurð Persónuverndar í máli nr. 
2016/1783. 
145 Hér eftir löggæslutilskipunin. 
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drög að frumvarpi til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi liggja fyrir á 

Alþingi. 

Í lokamálsgrein 4. gr. pvl. er að finna sérreglu sem segir að ákvæði persónuverndarlaganna 

og persónuverndarreglugerðarinnar gildi án tillits til þess hvort málefni falli undir gildissvið 

EES-samningsins. Með ákvæðinu er vikið frá a-lið 2. mgr. 2. gr. pvrg. sem tilgreinir að hún 

gildi ekki um vinnslu persónuupplýsinga í starfsemi sem fellur utan gildissviðs laga 

sambandsins. Ekki þótti ástæða til þess að undanskilja starfsemi sem ekki fellur undir gildissvið 

EES-samningsins auk þess sem það þótti líklegt til þess að skapa réttaróvissu ef skera þyrfti 

fyrst úr því hvort starfsemi heyrði undir málefni er falla undir EES-samningnum áður en ljóst 

væri hvort persónuverndarlög tækju til hennar.146 

Í 6. gr. pvl. er komið inn á tengsl laganna við tjáningarfrelsi. Ákvæðið tilgreinir að víkja 

megi frá ákvæðum persónuverndarreglugerðarinnar og persónuverndarlaganna að því marki 

sem það er nauðsynlegt til að samræma sjónarmið um rétt til einkalífs annars vegar og 

tjáningarfrelsis hins vegar. Þá gilda einungis tiltekin ákvæði þegar persónuupplýsingar eru 

einvörðungu unnar í þágu fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi.147 

Ákvæðið byggir á 85. gr. pvrg. þar sem gerð er grein fyrir skyldu aðildarríkja til að samræma 

samkvæmt lögum réttinn til verndar persónuupplýsinga og réttinn til tjáningar- og 

upplýsingafrelsis.148 Umrætt ákvæði undirstrikar mikilvægi tjáningarfrelsis í 

lýðræðisþjóðfélagi en í athugasemdum við ákvæðið sem fylgdu frumvarpi því er varð að lögum 

nr. 90/2018 segir að hugtök í tengslum við tjáningarfrelsi eigi að túlka vítt, s.s. 

fréttamennsku.149 Rök að baki ákvæðinu má rekja til þess að ljóst er að ýmis ákvæði 

persónuverndarlaganna og persónuverndarreglugerðarinnar samrýmast ekki að öllu leyti 

sjónarmiðum um tjáningarfrelsi sem varið er í 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE.150 Ákvæðinu er 

ætlað að vera leiðbeinandi þegar kemur að því að meta hvernig sjónarmið um persónuvernd og 

sjónarmið um tjáningarfrelsi vegast á. Markmið ákvæðisins er að leiðbeina þegar komast þarf 

að niðurstöðu sem byggir á jafnvægi þessara tveggja sjónarmiða. Svo unnt sé að ná slíku 

jafnvægi verður að vera mögulegt að víkja að nokkru frá tilteknum ákvæðum laganna.  

Líkt og áður segir eru mörkin á milli 2. mgr. 4. gr. pvl. og 6. gr. pvl. sífellt að verða óljósari 

vegna samfélagsmiðlanotkunar. Einstaklingar nýta sér samfélagsmiðla í auknum mæli sem 

                                                        
146 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 67, um 4. gr. 
147 Gilda þá aðeins ákvæði a- og d-liðar 1. mgr. 5.gr., 24., 26., 28., 29., 32., 40.-43. og 82. gr. reglugerðarinnar 
og 48. og 51. gr. laga nr. 90/2018. 
148 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 69, um 6. gr. 
149 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 70, um 6. gr. 
150 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 70, um 6. gr. 
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vettvang til þess að nýta sér tjáningarfrelsi sitt og gera persónuupplýsingar aðgengilegar öðrum 

notendum. Nánari umfjöllun um mörk þessara tveggja ákvæða er að finna í kafla 4.3.3.  

 

3.3.3. Landfræðilegt gildissvið 

Í 7. gr. pvl. er landfræðilegt gildissvið laganna afmarkað. Ákvæði 7. gr. pvl. er hliðstætt ákvæði 

3. gr. pvrg. um landfræðilegt gildissvið, nema að því leyti að vísað er til Evrópska 

efnahagssvæðisins í íslenskum lögum þar sem persónuverndarreglugerðin vísar til svæði 

Evrópusambandsins.151 

Beiting tilskipunar 95/46/EB fyrir utan svæðisbundið gildissvið hennar auk 

tækniframfara og aukinnar netnotkunar leiddi til þess að gildissviðið var endurskoðað við gerð 

persónuverndarreglugerðarinnar. Niðurstaða Evrópudómstólsins í máli C-131/12, Google 

Spain SL, Google Inc. g. Agencia Espanola de Protección de Datos og Mario Costeja 

González,152 hafði mikil áhrif á endurskoðun landfræðilega gildissviðsins. Í málinu óskaði 

einstaklingur eftir því að upplýsingar um hann yrðu fjarlægðar af leitarvél Google Inc. 

Persónuverndarstofnunin á Spáni hafði úrskurðað að Google Spain og Google Inc. væru ábyrg 

fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og því ættu umræddir aðilar að eyða upplýsingunum úr 

leitarvél sinni. Í kjölfarið var óskað eftir forúrskurði Evrópudómstólsins. Dómstóllinn komst 

að þeirri niðurstöðu að vinnsla persónuupplýsinga í gegnum leitarvél, sem staðsett væri utan 

sambandsins, félli undir gildissvið tilskipunar 95/46/EB. Gildissvið tilskipunarinnar náði 

þannig út fyrir landfræðilegt gildissvið sitt þar sem starfsemi útibúsins og vinnsla 

persónuupplýsingannna voru svo nátengd. Niðurstaðan kæmi þannig í veg fyrir að fyrirtæki 

gætu sniðgengt ákvæði tilskipunarinnar á auðveldan hátt.  

Í 1. mgr. 7. gr. pvrg. er að finna almenna reglu um landfræðilegt gildissvið, en þar 

kemur fram að lögin og reglugerðin gildi um vinnslu persónuupplýsinga á vegum ábyrgðaraðila 

eða vinnsluaðila sem eru með staðfestu hér á landi, óháð því hvort vinnslan sjálf fari fram á 

Evrópska efnahagssvæðinu. Með ákvæði 2. mgr. 7. gr. var landfræðilegt gildissvið rýmkað frá 

fyrri löggjöf. Markmið breytingarinnar á ákvæðinu um landfræðilegt gildissvið var að tryggja 

einstaklingum innan EES þá verndar sem þeir ættu rétt á og tryggja að löggjöfin næði einnig 

til ábyrgðaraðila og vinnsluaðila sem ekki væru staðsettir innan EES en væru með starfsemi 

innan svæðisins, til þess að fyrirtæki gætu ekki sniðgengið reglur reglugerðarinnar. Samkvæmt 

ákvæðinu gilda lögin og reglugerðin um vinnslu persónuupplýsinga um skráða einstaklinga, 

                                                        
151 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 71-72, um 7. gr.  
152 Mál C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. g. Agencia Espanola de Protección de Datos, Mario Costeja 
González [2014] ECR I-317. 
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sem eru hér á landi, á vegum ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila sem ekki hefur staðfestu á 

Evrópska efnahagssvæðinu, þegar vinnslan tengist því annars vegar að bjóða skráðum 

einstaklingum á Evrópska efnahagssvæðinu vöru eða þjónustu og hins vegar því að hafa eftirlit 

með hegðun einstaklinga að svo miklu leyti sem hún á sér stað innan Evrópska 

efnahagssvæðisins.153  

Samkvæmt 23. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar þarf að vera ljóst að 

ábyrgðaraðili hyggist beina starfsemi sinni að einstaklingum aðildarríkja sambandsins þegar 

ákvarðað er hvort vinnsla falli undir gildissvið reglugerðarinnar. Þá dugir aðgangur að vefsíðu 

ábyrgðaraðila ekki einn og sér til að staðfesta slíka fyrirætlan né aðrar upplýsingar sem gefa til 

kynna hvernig nálgast megi viðkomandi.154 Líta má til annarra atriða þegar fyrirætlanir 

ábyrgðaraðila eru ákvarðaðar, svo sem þess tungumáls sem notað er til þess að panta þjónustu 

og hvort mögulegt sé að greiða fyrir vörur eða þjónustu með gjaldmiðli sem almennt er notaður 

í einhverju aðildarríkjanna.155 

Samkvæmt framangreindu verður á það fallist að skilyrði er snúa að staðfestu og 

stöðugleika fyrirkomulagsins séu frekar væg í þeim tilfellum þegar starfsemi fer að mestu leyti 

fram á Netinu.156 Þá virðist duga til að vefsíða ábyrgðaraðila sé á einhverju því tungumáli sem 

almennt er notað í aðildarríki sambandsins. Nær ákvæðið þannig utan um þau tilvik þegar 

fyrirtæki bjóða upp á þjónustu í gegnum Netið, svo lengi sem ljóst er að ábyrgðaraðilinn ætli 

sér að beina starfsemi sinni að einstaklingum innan EES. Þannig geta ábyrgðaraðilar eða 

vinnsluaðilar samfélagsmiðla fallið undir gildissvið persónuverndarreglugerðarinnar. Þá getur 

aðgangur að samfélagsmiðli einn og sér ekki ákvarðað staðfestu en starfsemi samfélagsmiðla 

gengur út á það að bjóða notendum sínum upp á ákveðna þjónustu.  

                                                        
153 Samkvæmt 22. lið formálasorða pvrg. er með staðfestu átt við „virka og raunverulega starfsemi með föstu 
fyrirkomulagi“, þar sem rekstrarform fyrirkomulags getur verið ýmist enda skiptir það ekki höfuðmáli þegar 
staðfesta er ákvörðuð. Orðalag sem er að finna í 22. lið formálsorða pvrg. breyttist ekki frá því sem var að finna 
í 19. lið formálsorða tilskipunar 95/46/EB, þar sem sama skilgreining á staðfestu er lögð til grunndvallar. Þá 
hefur Evrópudómstóllinn vísað til þessarar skýringar á staðfestu samkvæmt formálsorðum tilskipunarinnar í 
dómaframkvæmd sinni og rýmkað þannig út landfræðilegt gildissvið hvað varðar staðfestu, þ.e. fór frá þeirri 
formlegu nálgun að líta eingöngu á fyrirtæki séu staðsett á þeim stað þar sem þau eru skráð. Umrætt mat á 
staðfestu á sérstaklega við um þau fyrirtæki sem bjóða upp á þjónustu eingöngu í gegnum Netið. Sjá hér m.a. 
mál C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. g. Agencia Espanola de Protección de Datos, Mario Costeja 
González [2014] ECR I-317 og mál C-230/14 Weltimmo s.r.o. g. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) [2015] EU:C:2015:639, mgr. 29. 
154 Mál C-230/14 Weltimmo s.r.o. g. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) [2015] 
EU:C:2015:639, mgr. 31. 
155 23. liður formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. 
156 European Data Protection Board „Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) – 
Version for public consultation (16. nóvember 2018) 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_en.pdf skoðað 
23. febrúar 2018, 5. Weltimmo, mgr. 31. 
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29. gr. starfshópurinn hefur gefið út álit þess efnis að flest öll tilvik þar sem 

einstaklingur dreifir upplýsingum á Netið í gegnum samfélagsmiðil falli undir landfræðilegt 

gildissvið tilskipunar 95/46/EB, sem var í gildi þegar álitið var staðfest, jafnvel þó starfsstöð 

samfélagsmiðils sé utan svæðisbundins gildissviðs tilskipunarinnar.157 

 

3.4. Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um lagalega þróun persónuverndar í Evrópu og áhrif henanr 

á íslenskan rétt. Farið var yfir löggjöf á Íslandi á sviði persónuverndar þar sem greint var frá 

markmiði laga nr. 90/2018 auk þess sem efnislegt og landfræðilegt gildissvið laganna var 

afmarkað. Ein helsta breyting á regluverkinu með tilkomu persónuverndarreglugerðarinnar er 

útvíkkað landfræðilegt gildissvið sem gerir það að verkum að fyrirtæki verða að fara eftir 

ákvæðum persónuverndarreglugerðarinnar þegar starfsemi þess tengist því að bjóða 

einstaklingum sambandsins upp á vöru eða þjónustu, eða hafa eftirlit með hegðun þeirra, óháð 

staðfestu fyrirtækisins. 

Í næsta kafla verður fjallað um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt 2. tölul. 

2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB og dómaframkvæmd er varðar gildissvið ákvæðisins. 

  

                                                        
157 Article 29 Data Protection Working Party „Opinion 5/2009 on online social networking“ (2009) WP 163 
<https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp163_en.pdf> 
skoðað 11. febrúar 2019, 5-7 
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4. Undanþága vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt tilskipun 

95/46/EB 

4.1. Inngangur 

Þegar tilskipun 95/46/EB gekk í gildi var netnotkun ekki jafn algeng og hún er í dag. Líkt og 

rakið er að framan hefur umfang Netsins vaxið gríðarlega frá gildistöku tilskipunarinnar og 

samfélagsmiðlar eru orðnir hluti af daglegu lífi fólks. Hlutverk einstaklinga varðandi meðferð 

persónuupplýsinga hefur þá einnig breyst í takt við tækniþróun og eiga þeir nú auðvelt með að 

safna, miðla og vinna persónuupplýsingar fyrir tilstuðlan Netsins og samfélagsmiðla. Með einu 

„klikki“ er mögulegt fyrir einstakling að deila persónuupplýsingum með öllum heiminum og 

nota þannig tjáningarfrelsi sitt á afar einfaldan máta, á örskotsstundu. 

Ákvæðið er varðar undanþágu frá gildissviði persónuverndarlaga vegna vinnslu í eigin 

þágu var að mestu leyti tekið óbreytt upp í persónuverndarreglugerð og verður því 

samhengisins vegna gerð grein fyrir ákvæðinu eins og það var að finna í tilskipun 95/46/EB. Í 

þessum kafla verður fjallað um beitingu ákvæðisins í framkvæmd hvað varðar vinnslu 

persónuupplýsinga sem fer fram fyrir tilstuðlan Netsins. Í þeirri umfjöllun verður stuðst við 

dóm Evrópudómstólsins í máli Lindqvist. Í framangreindum dómi reyndi í fyrsta skipti á mörk 

gildissviðs ákvæðisins varðandi vinnslu persónuupplýsinga til persónulegra nota á Netinu og 

er hann því grundvallardómur hvað varðar skilgreiningu á gildissviði þess í slíkum tilvikum. Í 

lokin verða dregnar ályktanir út frá niðurstöðum dómstólsins í Lindqvist og verður í kjölfarið 

gerð grein fyrir þeim áhrifum sem niðurstaða dómsins hefur haft á vinnslu persónuupplýsinga 

af hálfu einstaklinga sem fer fram á samfélagsmiðlum. Markmið kaflans er að gera undanþágu 

vegna vinnslu í eigin þágu góð skil og greina niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Lindqvist í 

þeim tilgangi að skýra mörk ákvæðisins betur. 

 

4.2. Ákvæði 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB 

Líkt og áður greinir í kafla 3.2.2. var tilgangur tilskipunar 95/46/EB í heild sinni sá að samræma 

persónuverndarreglur aðildarríkja Evrópusambandsins með það að leiðarljósi að tryggja betur 

rétt einstaklinga til friðhelgi einkalífs og aukna vernd persónuupplýsinga þeirra.158 Ekki þótti 

ástæða til að láta lögin gilda um vinnslu einstaklings á persónuupplýsingum sem eingöngu 

vörðuðu einkahagi hans eða væru einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota þar sem slík 

                                                        
158 Wong R og Savirimuthu J, „All or Nothing: This Is the Question?: The Application of Art. 3(2) Data 
Protection Directive 95/46/EC to the Internet“ (2008) 1-2 og 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 95/46/EB. 
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vinnsla væri almennt ekki til þess fallin að brjóta gegn ákvæðum persónuverndarlaga og engin 

sérstök ógn af því tagi stafaði af slíkri vinnslu.159 Auk þess væri erfitt í framkvæmd að tryggja 

að öll vinnsla einstaklinga væri í samræmi við ákvæði laganna.160 Þá verður á það fallist að slík 

afskipti stjórnvalda af daglegu lífi einstaklinga, þ.e. að fara yfir alla vinnslu persónuupplýsinga 

af þeirra hálfu, yrðu að teljast óréttmæt og vægast sagt óhófleg og myndu þar af leiðandi grafa 

undan vægi persónuverndarlöggjafarinnar og rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs.161 Í 2. 

tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB var að finna undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. 

Ákvæðið var svohljóðandi:  

This Directive shall not apply to the processing of personal data: 
[...] by a natural person in the course of a purely personal or household activity.162  
 

Þessu til viðbótar er nefnt sem dæmi í 12. lið formálsorða tilskipunarinnar að bréfaskriftir 

einstaklings og skrár yfir heimilisföng geti talist upplýsingar sem einungis séu í þágu hans 

sjálfs eða fjölskyldu hans. Ekki er vikið að vinnslu einstaklinga á persónuupplýsingum á 

Netinu. Af orðalagi ákvæðisins og formálsorðum tilskipunarinnar leiðir að ýmis vinnsla getur 

fallið utan gildissviðs laganna, en hvorki ákvæðið sjálft né formálsorð tilskipunarinnar 

skilgreindu frekar hvað féll undir hugtakið einungis persónuleg not (e. purely persona activityl) 

eða einka- og heimilisnot (e. household activity). Frekari skilgreiningu á umfangi ákvæðisins 

var ekki til að dreifa. 

Draga má þá ályktun að orðalag ákvæðis tilskipunarinnar um undanþágu vegna vinnslu 

í eigin þágu veki upp fleiri spurningar heldur en svör hvað varðar skilgreiningu á hugtakinu 

persónuleg not. Auk þess er óljóst hvernig eigi að greina á milli vinnslu sem er að einhverju 

leyti til persónulegra nota og vinnslu sem eingöngu er til persónulegra nota. Þá má halda því 

fram að ákvæðið láti því eftir ósvarað hvaða viðmiðanir eigi að leggja til grundvallar 

ákvörðunar um hvort tiltekin vinnsla persónuupplýsinga falli undir gildissvið framangreindrar 

undanþágu og hvaða þýðingu þær hafi.163 Loks hefur þörfin fyrir skýrara gildissvið ákvæðisins 

einungis aukist með stafrænna samfélagi og aukinni netnotkun einstaklinga.164 Það telst orðið 

                                                        
159 Lilian Mitrou, „The General Data Protection Regulation: A Law for the Digital Age?“ in Synodinou T.E., 
Jougleux P., Markou C., Prastitou T. (eds) EU Internet Law: Regulation and Enforcement (Springer 
International Publishing 2017) 25.  
160 Sama heimild 25. 
161 Wong R og Savirimuthu J (n. 158) 5. 
162 Ákvæðið er svohljóðandi á íslensku: „Tilskipun þessi tekur ekki til vinnslu persónuupplýsinga: af hálfu 
einstaklings ef vinnslan er hluti af starfsemi sem er einungis í þágu hans sjálfs eða fjölskyldu hans.“ 
163 Napoleon Xanthoulis, „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household 
Exemption“ in Sideridis A., Kardasiadou Z., Yialouris C., Zrokadis V. (eds) E-Democracy, Security, Privacy 
and Trust in a Digital World (Springer, Cham Vol 441 2014) (2013) 4. 
164 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 2. 
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hluti af daglegu lífi fólks að deila persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum, um sig sjálft og 

aðra. Það gerir mörk persónulegra nota og annarra nota óskýrari en áður, þar sem upplýsingum 

úr daglegu lífi fólks er nú dreift í töluvert meiri mæli á Netið en áður þekktist.165 

Hvorki ákvæðið sjálft né formálsorð tilskipunar 95/46/EB vísuðu til vinnslu 

persónuupplýsinga sem fer fram á Netinu og hvenær slík vinnsla gæti talist til persónulegra 

nota. Nauðsynlegt hefur verið að styðjast við dómaframkvæmd varðandi umrætt álitaefni. 

 

4.3. Gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu á Netinu  

4.3.1. Dómur í máli C-101/01 Bodil Lindqvist  

Í máli Lindqvist gerði Evrópudómstóllinn tilraun til þess að skýra betur gildissvið 2. tölul. 2. 

mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB í þeim tilfellum þegar einstaklingur vinnur persónuupplýsingar 

á Netinu. Var þetta í fyrsta skipti sem reyndi á umrætt álitaefni fyrir dómstólum og niðurstaða 

Evrópudómstólsins því mikilvægur þáttur í mótun á gildissviði ákvæðisins. 

Málsatvik voru þau að haustið 1998 starfaði Lindqvist sem sjálfboðaliði í kirkju í 

Svíþjóð á sama tíma og hún sótti námskeið í upplýsingavinnslu þar sem eitt verkefnið var að 

hanna og búa til vefsíðu. Lindqvist bjó til vefsíðu í því skyni að aðstoða verðandi fermingarbörn 

við að nálgast upplýsingar. Á vefsíðunni voru upplýsingar um hana sjálfa, eiginmann hennar 

og samstarfsmenn. Á vefsíðunni kom fram nafn samstarfsmanna hennar, sem og upplýsingar 

um starf þeirra, tómstundir og símanúmer. Í sumum tilfellum voru birtar upplýsingar um 

fjölskylduhagi og aðrar persónulegar upplýsingar, m.a. heilsufarsupplýsingar eins 

samstarfsaðila.166 Lindqvist hafði ekki fengið samþykki samstarfsmanna sinna fyrir birtingu 

upplýsinganna á síðunni.167 Vefsíðan var síðar tengd við vefsíðu kirkjunnar, að beiðni 

Lindqvist.168 Þegar samstarfsmenn hennar létu í ljós óánægju sína með birtingu 

persónuupplýsinga um þá á Netinu var Lindqvist snögg til og fjarlægði umrædda vefsíðu. Þrátt 

fyrir það var Lindqvist ákærð fyrir brot á sænskum lögum um persónuvernd og í kjölfarið dæmd 

til greiðslu sektar.169 Lindqvist áfrýjaði dómnum til æðra dómstigs í Svíþjóð, Göta hovrätt, sem 

bað um forúrskurð Evrópudómstólsins við túlkun á tilskipun 95/46/EB.  

                                                        
165 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 4-5. 
166 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971, Opinion of Advocate General Tizzano, mgr. 6. 
167 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971, mgr. 14. 
168 Sama heimild, mgr. 12. 
169 Sama heimild, mgr. 17. 
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Lindqvist véfengdi ekki staðreyndir málsins en gat ekki fallist á að hún hefði gerst sek 

um brot á lögum.170 Í heildina voru sjö spurningar lagðar fyrir Evrópudómstólinn en 

umfjöllunin verður hér einskorðuð við þrjár þeirra sem vægi hafa fyrir ritgerð þessa. Fyrsta 

spurningin laut að því hvort sú athöfn Lindqvist, að deila upplýsingum um einstaklinga á 

vefsíðu á Netinu sem hún sjálf hafði búið til, gæti talist vinnsla persónuupplýsinga samkvæmt 

tilskipuninni. Önnur spurning varðaði það hvort umrædd athöfn Lindqvist, að deila 

upplýsingum á persónulegri vefsíðu, sem þó var aðgengileg öllum þeim sem þekktu vefslóðina, 

gæti fallið undir einhverja þá undanþágu sem greint var frá í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB, 

þar með talið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu sem var að finna í 2. tölul. ákvæðisins. 

Þriðja spurningin sem gerð verður grein fyrir laut að því hvort ákvæði tilskipunar 95/46/EB 

fælu í sér takmarkanir sem stönguðust á við meginreglur um tjáningarfrelsi eða önnur 

grundvallarréttindi sem gilda innan Evrópusambandsins og eiga sér meðal annars samsvörun í 

10. gr. MSE.171 

Líkt og greint er frá í kafla 1.3. komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að sú 

athöfn að setja upplýsingar á Netið og gera þær þannig aðgengilegar fyrir aðra notendur Netsins 

teldist vinnsla sem er að öllu leyti eða hluta til sjálfvirk.172 Vinnslan féll þar af leiðandi undir 

gildissvið tilskipunarinnar. 

Varðandi það álitaefni hvort einhver undanþága, sem greint er frá í 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunarinnar, gæti átt við hélt Lindqvist því fram að einstaklingar, sem kysu að nýta sér rétt 

sinn til tjáningarfrelsis með vefsíðugerð og stefndu þannig ekki að viðskiptalegu markmiði með 

vinnslu sinni, ættu ekki að falla undir lög bandalagsins, skv. 1. tölul. 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunarinnar. Þar sem vinnsla Lindqvist fór ekki fram í efnahagslegum tilgangi taldi 

dómstóllinn nauðsynlegt að skoða hvort umrætt ákvæði ætti við um vinnslu hennar. 

Dómstóllinn túlkaði ákvæði 1. tölul. þannig að þau tilvik sem gerð er grein fyrir í ákvæðinu 

vísuðu í starfsemi aðildarríkjanna sjálfra eða stofnana þeirra, en ekki athafnir af hálfu 

einstaklinga. Auk þess er tilvikunum, sem gerð er grein fyrir í ákvæðinu, ætlað að skilgreina 

ákvæðið þannig að það nái einungis til þeirra athafna sem þar eru nefnd.173 Vinnslan í máli 

Lindqvist var talin hafa farið fram í trúarlegum tilgangi og góðgerðartilgangi og undanþágan 

skv. 1. tölul. 2. mgr. 3. gr. var því ekki talin eiga við.174 

                                                        
170 Sama heimild, mgr. 16. 
171 Sama heimild, mgr. 72. 
172 Sama heimild, mgr. 27. 
173 Sama heimild, mgr. 44. 
174 Sama heimild, mgr. 45. 
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Niðurstaða dómstólsins um gildissviði 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB hefur 

sérstaka þýðingu varðandi umfjöllunarefni ritgerðar þessarar. Evrópudómstóllinn vísaði til 

áðurnefnds 12. liðar formálsorða tilskipunarinnar varðandi það hvort undanþága vegna vinnslu 

í eigin þágu ætti við um umrædda vinnslu Lindqvist.175 Í samræmi við formálsorð 

tilskipunarinnar taldi dómstóllinn að túlka þyrfti gildissvið ákvæðisins þröngt þannig að það 

ætti eingöngu við í þeim tilvikum þar sem meðferð einstaklings á persónuupplýsingum varðaði 

eingöngu hann sjálfan eða fjölskyldu hans. Þá þótti dómstólnum ljóst að staðan væri ekki sú í 

þessu tiltekna máli þar sem vinnslan hefði falið í sér opinbera birtingu persónuupplýsinga á 

Netinu og að þær væru gerðar aðgengilegar óákveðnum fjölda fólks.176 Niðurstaða dómstólsins 

var því sú að engin undanþága ætti við um umrædda vinnslu Lindqvist og var tilskipun 

95/46/EB látin gilda um vinnsluna.177  

Loks hélt Lindqvist því fram að tilskipun 95/46/EB og sænsk lög um persónuvernd færu 

í bága við almennar meginreglur um tjáningarfrelsi sem verndað væri í lögum sambandins, þar 

sem þau legðu skyldur á aðila til að afla fyrir fram samþykkis fyrir vinnslu, tilkynna viðeigandi 

eftirlitsyfirvöldum um hana og bönnuðu vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Þá taldi hún 

skilgreiningu á því hvað félli undir vinnslu persónuupplýsinga, sem væri í heild eða að hluta 

til sjálfvirk, ekki uppfylla skilyrði um fyrirsjáanleika (e. predictability) og skýrleika (e. 

accuracy).178 Auk þess hélt hún því fram að það eitt birta upplýsingar um nöfn aðila, 

símanúmer og vinnuaðstæður, auk almennt aðgengilegra, þekktra og léttvægra upplýsinga um 

um heilsufar og áhugamál, fæli ekki í sér verulega skerðingu á rétti þeirra aðila til friðhelgi 

einkalífs. Lindqvist taldi að ákvæði tilskipunarinnar sem fælu í sér skyldur fyrir aðila sem ynnu 

með persónuupplýsingar væru óhófleg í samhengi við það markmið að vernda mannorð og 

einkalíf annarra og gætu þar af leiðandi leitt til þess að réttindi annarra til tjáningarfrelsis yrðu 

skert.179 Dómstóllinn hafnaði því að tilskipun 95/46/EB sem slík fæli í sér takmörkun á 

tjáningarfrelsi eða öðrum grundvallarréttindum.180 Þá væri það í höndum dómstóla 

aðildarríkjanna að túlka ákvæði tilskipunarinnar og í kjölfarið finna jafnvægi milli þeirra 

hagsmuna sem væru í húfi í hverju máli fyrir sig. Þar sem ákvæði tilskipunarinnar væru orðuð 

á almennan hátt fengju dómstólar aðildarríkjanna svigrúm til þess að túlka þau, en það gæfi þó 

ekki til kynna skertan fyrirsjáanleika laganna eða það að ákvæði tilskipunarinnar væru í 

                                                        
175 Sama heimild, mgr. 46. 
176 Sama heimild, mgr. 47. 
177 Sama heimild, mgr. 48. 
178 Sama heimild, mgr. 73. 
179 Sama heimild, mgr. 74. 
180 Sama heimild, mgr. 84.  
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andstöðu við grundvallarréttindi sem giltu innan sambandsins.181 Það var því í höndum sænskra 

dómstóla að meta hvor rétturinn vægi þyngra, réttur Lindqvist til tjáningarfrelsis eða friðhelgi 

einkalífs þeirra einstaklinga sem upplýsingarnar, sem dreift var á vefsíðu Lindqvist, vörðuðu.182  

Niðurstaða sænska dómstólsins varð sú að ákvæði 6. gr. sænskra laga um persónuvernd, 

heimilaði takmarkanir á gildissviði laganna í ákveðnum tilvikum, til dæmis vegna vinnslu í 

þágu fréttamennsku og bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi, sbr. 9. gr. tilskipunar 

95/46/EB, sem ætti ekki við í máli Lindqvist. Þó svo túlka ætti hugtakið fréttamennska rúmt 

þannig að það næði einnig til vinnslu af hálfu einstaklinga hefði tilgangur vinnslunnar í 

umræddu máli einungis verið sá að upplýsa afmarkaðan hóp og þar af leiðandi ekki hægt að 

réttlæta birtingu á Netinu á grundvelli ákvæðisins. Þá komst sænski dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að hagsmunir Lindqvist, að birta svo almennar upplýsingar á Netið, yrði að lúta í 

lægra haldi fyrir rétti hinna skráðu til friðhelgi einkalífs, þá sérstaklega með hliðsjón af birtingu 

heilsufarsupplýsinga í tilviki eins samstarfsaðila Lindqvist. Í niðurstöðu sinni lagði dómstóllinn 

sérstaka áherslu á að með birtingu upplýsinganna á Netið hafi Lindqvist gert þær aðgengilegar 

ótakmörkuðum fjölda fólks. 

 

4.3.2. Greining á niðurstöðum dómsins í máli Lindqvist  

Niðurstaða Evrópudómstólsins í máli Lindqvist hefur verið mikið til umfjöllunar þar sem ýmis 

álitaefni koma til skoðunar. Í þágu samhengis umfjöllunarinnar í ritgerð þessari verður farið 

ítarlega yfir þau álitaefni er lúta að mögulegri skerðingu á tjáningarfrelsi í kjölfar þröngrar 

túlkunar Evrópudómstólsins á gildissviði 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB er varðar 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu.  

Aukin net- og samfélagsmiðlanotkun einstaklinga vekur upp mikilvægar spurningar um 

beitingu ákvæðis 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskpunar 95/46/EB þegar vinnsla persónuupplýsinga 

af hálfu einstaklings fer fram á Netinu. Álitaefni er hvort túlkun Evrópudómstólsins á 

framangreindu ákvæði í máli Lindqvist standist í ljósi tækniþróunar undanfarinna ára, en 

tilskipuninni var ætlað að tryggja jafnvægi milli grundvallarréttarins til friðhelgi einkalífs 

annars vegar og tjáningarfrelsis hins vegar. 

Á þeim tíma þegar ákvörðun var tekin í máli Lindqvist var það almennt ekki á færi 

einstaklinga að vinna persónuupplýsingar og miðla þeim áfram á Netið og þótti í raun ekki 

ástæða til þess að skoða gildissvið ákvæðisins frekar. Samfélagsmiðlar á borð við Facebook, 

                                                        
181 Sama heimild, mgr. 84. 
182 Sama heimild, mgr. 86. 
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Twitter og Instagram þekktust ekki hér á árum áður og þar af leiðandi var ekki hægt að sjá fyrir 

í hvað stefndi varðandi vinnslu persónuupplýsinga á slíkum vettvangi.183 Sú staðreynd að 

einstaklingar geta nú valið hvort þeir deila persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum til allra 

notenda samfélagsmiðilsins eða takmarka aðgang að persónulegum síðum sínum á slíkum 

vettvangi var ekki þekkt á þeim tíma. Tækniþróun og aukin net- og samfélagsmiðlanotkun 

styðja það að skýra þurfi gildissvið ákvæðisins í þeim tilvikum þegar vinnsla 

persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga fer fram á Netinu.184  

Ein afleiðing þess að Evrópudómstóllinn túlkaði gildissvið ákvæðisins þröngt er sú að 

samkvæmt niðurstöðu dómsins gilda sömu reglur um allt það efni sem dreift er á Netinu,185 

þ.e. sé upplýsingum er dreift á Netið þá séu þær aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda fólks og 

þar af leiðandi ekki hægt að fallast á að vinnslan hafi eingöngu verið til persónulegra nota.186 

Þar af leiðandi telst vinnslan vera opinber (e. public) og undanþága vegna vinnslu í eigin þágu 

á ekki við í slíkum tilvikum.187 Út frá niðurstöðu Evrópudómstólsins má því draga þær 

ályktanir að til þess að vinnsla persónuupplýsinga falli undir gildissvið 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunar 95/46/EB megi þær ekki verða aðgengilegar ótilgreindum fjölda fólks auk þess sem 

vinnslan verður að vera í persónulegum tilgangi.188 Evrópudómstóllinn gerir það þannig að 

skilyrði að aðgangur að upplýsingum skuli vera takmarkaður ef vinnslan á að teljast vera 

framkvæmt til persónulegra nota og falla undir gildissvið 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 

95/46/EB.189 Einstaklingur ber ábyrgð á því að tiltekin vinnsla persónuupplýsinga sé 

framkvæmd til persónulegra nota með slíkri aðgangstakmörkun.190 Það getur þó reynst 

vandasamt þar sem dómstóllinn tilgreinir hvorki lágmarks- né hámarksfjölda fólks til 

leiðbeiningar um það hvenær vinnsla fellur undir gildissvið framangreinds ákvæðis. Álitaefni 

er því hvort ótakmarkaður fjöldi fólks ætti að vera ákvarðandi viðmið eða ekki þar sem frekari 

skilgreiningu á umfangi ákvæðisins var ekki að finna í niðurstöðu dómstólsins.191 Þá hefur 

Persónuvernd fjallað um mörk vinnslu sem einvörðungu er til persónulegra nota á Netinu, sbr. 

                                                        
183 Bessant C., „The application of Directive 95/46/EC and the Data Protection Act 1998 when an individual 
posts photographs of other individuals online“ (n. 161) 8. 
184 Warso Z., „There’s More to It than Data Protection – Fundamental Rights, Privacy and the 
Personal/Household Exemption in the Digital Age“ (201) 495. 
185 Sama heimild 495. 
186 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971, mgr. 47. 
187 Sama heimild 495-496. 
188 Brendan Van Alsenoy o.fl., „Social Networks and Web 2.0: Are Users Also Bound by Data Protection 
Regulations?“ (2009) 2 (1) Identity in the Information Society 65, bls. 73. 
189 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 5. 
190 Wong R og Savirimuthu J (n. 158) 20. 
191 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 5. 
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úrskurður Persónuverndar í máli nr. 2017/1182, en þar var álitaefni hvort birting ljósmyndar 

á Facebook teldist vinnsla eingöngu framkvæmd til persónulegra nota. Í rökstuðningi 

Persónuverndar kom fram að umrædd Facebook síðan var opin almenningi. Auk þess hefði 

myndin verið notuð sem opnumynd, en þær eru ávallt aðgengilegar almenningi þar sem ekki 

er í boði að takmarka aðgang að þeim. Af þeim ástæðum var ekki fallist á að vinnslan hefði 

eingöngu verið ætluð til persónulegra nota og undanþága vegna vinnslu í eigin þágu átti ekki 

við í málinu. Hæstiréttur hefur einnig leyst úr umræddu álitaefni, sbr. Hrd. í máli nr. 214/2014, 

þar sem deilt var um hvort dreifing upplýsinga á Instagram teldist opinber birting í skilningi 2. 

mgr. 236. gr. alm. hgl. Málsatvik voru þau að stefndi hafði birt ljósmynd á Instagram sem þótti 

ærumeiðandi. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri um að ræða opinbera 

birtingu þar sem einungis takmarkaður fjöldi fylgjenda stefnda höfðu haft aðgang að myndinni, 

en þeir voru rúmlega 100 talsins. Hæstiréttur sneri við dómi héraðsdóms þar sem myndin hefði 

í raun verið aðgengileg öðrum notendum miðilsins. Í dóminum sagði að um opinbera birtingu 

hefði veirð að ræða þar sem það telst birting samkvæmt hefðbundinni skýringu á hugtakinu að 

eitthvað sé gert aðgengilegt á rafrænan hátt fyrir jafn stóran hóp einstaklinga, líkt og í málinu, 

án tillits til þess hvort um væri að ræða vini og kunninga þess einstaklings sem deildi 

myndinni.192 Fjöldi fylgjenda hafði því ekki úrslitaáhrif í málinu heldur raunverulegur 

aðgangur að upplýsingum.  

Í framhaldi af þessu er ljóst að reynt getur á annað álitaefni sem varðar það hvort 

undanþágan nái til þess þegar einstaklingur deilir persónuupplýsingum með öðrum en 

fjölskyldumeðlimum. Ef gildissvið undanþágunnar er túlkað þröngt, eins og í Lindqvist, þá nær 

ákvæðið eingöngu til þeirra atvika þegar upplýsingar varða einkahagi einstaklingsins sjálfs eða 

fjölskyldu hans. Aðgangur persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum þyrfti þannig að vera 

einskorðaður við fjölskyldumeðlimi og vini. Þegar sömu persónuupplýsingum er deilt með 

kunningjum, eða dreift inni á vettvangi fyrir einstaklinga sem deila sama áhugamáli, verður 

mat á því hvort vinnslan teljist til persónulegra nota eða annarra nota flóknari.193 Í þetta reyndi 

í Hrd. í máli nr. 215/2014, þar sem litið var svo á að ummæli sem viðhöfð voru í málinu hefði 

verið takmörkuð við Facebook-síðu sem stofnuð hafði verið fyrir tiltekin mótmæli, sem leiddi 

til þess að refsi- og bótakröfu í málinu var hafnað.194 Aftur á móti má benda á framangreind 

rök Hæstaréttar í máli nr. 214/2015 þar sem vina- og fjölskyldutengsl virðast ekki hafa áhrif á 

                                                        
192 Sjá einnig Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 496/2011 þar sem um opinbera birtingu var að ræða á ummælum sem 
voru látin falla á samfélagsmiðlinum MySpace þar sem þeim var beint til ótilgreinds hóps fólks. 
193 Wong R og Savirimuthu J (n. 158) 8. 
194 Niðurstaðan í málinu byggir á almennum hegningarlögum en ekki persónuverndarlögum. 
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niðurstöðu málsins ef um er að ræða svo stóran hóp. Auk þess verður að hafa í huga að umhverfi 

samfélagsmiðla geti gefið ranga mynd af raunverulegum vinatengslum aðila.195  

Út frá niðurstöðu Evrópudómstólsins í Lindqvist má draga þá ályktun að með því að 

gera aðgangstakmarkanir að skilyrði hafi dómstóllinn gert tilraun til þess að skilgreina hvað 

teljist persónuleg not á Netinu án þess að tilgreina sérstaklega hvar mörkin skuli dregin á milli 

vinnslu í persónulegum tilgangi og í öðrum tilgangi.196 Af þeirri ástæðu hefur verið verið deilt 

um það hvort í umræddum grundvallardómi Evrópudómstólsins í máli Lindqvist hafi tekist að 

skýra gildissvið 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB þegar vinnsla persónuupplýsinga 

fer fram á Netinu.197 

Samkvæmt framangreindu þykir höfundi vandasamt að gera aðgangstakmörkun að 

skilyrði við mat á tilgangi vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram á samfélagsmiðlum. Þá 

þykir höfundi óréttmætt að setja þá ábyrgð á einstaklinga að takmarka aðgang að upplýsingum 

sem hann deilir á samfélagsmiðla til þess að falla utan gildissviðs persónuverndarlaganna, þar 

sem dómaframkvæmd hefur ekki tilgreint nánari skilyrði slíkrar takmörkunar, þ.e. hversu stór 

fjöldinn má vera sem fær aðgang að upplýsingum. Er það niðurstaða höfundar að setja verði 

ákveðin mörk sem mögulegt er fyrir notendur að framfylgja, til dæmis með því að tilgreina 

hámark vinatengsla eða fylgjenda á samfélagsmiðlum auk þess sem gera þurfi notendum ljóst 

að aðgangur að persónulegum síðum hans þurfi ef til vill að vera lokaður (e. private). Þar sem 

Evrópudómstóllinn tilgreinir ekki frekar mörk milli þess sem telst vera til persónulegra nota 

annars vegar og annarra nota hins vegar er vert að benda á notin skarist í ákveðnum tilvikum. 

Líkt og áður segir eru samfélagsmiðlar orðnir hluti af daglegu lífi flestra einstaklinga og 

persónuupplýsingum er deilt inn á slíka miðla í auknum mæli. Í kjölfarið verður línan sífellt 

óljósari á milli þess sem er til persónulegra nota á Netinu og svo til annarra nota, en þetta þurfa 

þó ekki að vera algjörar andstæður. Þetta gæti bent til þess að taka ætti fleiri þætti eða viðmið 

inn í mat á því hvort upplýsingar séu til persónulegra nota, t.d. samhengi dreifingar 

upplýsinganna.198  

Þegar vinnsla einstaklinga á persónuupplýsingum á Netinu fellur ekki undir gildissvið 2. 

tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB gæti einstaklingur þurft að reiða sig á rétt sinn til 

                                                        
195 International Working Group on Data Protection in Telecommunications, „Report and Guidance on Privacy 
in Social Network Services – „Rome Memorandum““ (Rome 2008) https://www.datenschutz-
berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/working-paper/2008/2008-Rome_Memorandum-en.pdf 
skoðað 21. febrúar 2019, 2. 
196 Sama heimild 8. 
197 Sama heimild 8. 
198 Warso Z., „There’s More to It than Data Protection – Fundamental Rights, Privacy and the 
Personal/Household Exemption in the Digital Age“ (184) 496. 



 43 

tjáningarfrelsis.199 Í 9. gr. tilskipunar 95/46/EB var að finna ákvæði sem vísaði til samspils 

réttarins til friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis. Í ákvæðinu kom fram að aðildarríki skyldu 

kveða á um undanþágur frá persónuverndarlöggjöf vegna vinnslu persónuupplýsinga sem 

einungis færi fram vegna fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi, væri 

það nauðsynlegt til að samræma réttinn til friðhelgi einkalífs og reglur um tjáningarfrelsi. 

Evrópudómstóllinn tók undir athugasemdir sænsku ríkisstjórnarinnar og annarra 

málsaðila sem lögðu fram umsagnir í málinu að mögulega hefði Lindqvist með athöfn sinni 

verið að nýta sér rétt sinn til tjáningarfrelsis. Sænska ríkisstjórnin útilokaði ekki þann 

möguleika að ákvæði 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB gæti tekið til vinnslu í þeim 

tilvikum þar sem einstaklingur ynnu persónuupplýsingar á Netinu einungis í þeim tilgangi til 

að nýta rétt sinn til tjáningarfrelsis, enda væri vinnslan án allrar tengingar við viðskipta- eða 

atvinnustarfsemi.200 Framkvæmdastjórn ESB taldi að vefsíða Lindqvist gæti ekki fallið undir 

gildissvið 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB, en að teknu tilliti til tilgangs vefsíðunnar 

gæti umrædd vinnsla mögulega talist vera vegna listrænnar eða bókmenntalegrar starfsemi 

samkvæmt 9. gr. tilskipunarinnar.201 Þó svo að Evrópudómstóllinn hafi viðurkennt að augljós 

spenna væri á milli friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis í málinu var það niðurstaða hans að 

það væri í höndum aðildarríkja að finna jafnvægi á milli þeirra réttinda.202  

Sú niðurstaða dómstólsins að senda spurningu um samspil framangreindra 

grundvallarréttinda aftur til sænskra dómstóla hefur vakið upp ýmis álitaefni. Í þessu samhengi 

er vert nefna að samkvæmt 10. gr. MSE skal sérhverjum manni tryggður réttur til 

tjáningarfrelsis. Með hliðsjón af 10. gr. MSE er ljóst að orðalag 9. gr. tilskipunarinnar þrengdi 

rétt til tjáningarfrelsi að því leyti að gildissvið ákvæðisins viðurkenndi takmörkun á friðhelgi 

einkalífs eingöngu í ákveðnum tilgangi.203 Þröng túlkun á 9. gr. tilskipunarinnar gæti því leitt 

til skerðingar á tjáningarfrelsi eins og það er verndað í 10. mgr. MSE.204 Aðildarríki tryggja 

ríkisborgurum sínum mismikla vernd tjáningarfrelsis, þar sem sum ríki túlka ákvæði 9. gr. 

tilskipunarinnar rúmt, sem svipar þannig til 10. gr. MSE, á meðan önnur ríki kjósa að túlka 

                                                        
199 Jacob Rowbottom, „TO RANT, VENT AND CONVERSE: PROTECTING LOW LEVEL DIGITAL 
SPEECH“ (2012) 71 (2) The Cambridge Law Journal 355. 
200 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971, mgr. 31.  
201 Sama heimild, mgr. 33.  
202 Sama heimild, mgr. 85.  
203 Bessant C., „The application of Directive 95/46/EC and the Data Protection Act 1998 when an individual 
posts photographs of other individuals online“ (n. 183) 11. 
204 Douwe Korff, „New Challanges to Data Protection Study - Working Paper No. 2: Data Protection Laws in 
the EU: The Difficulities in Meeting the Challenges Posed by Global Social and Technical Developments“ 
(2010) European Commission DG Justice, Freedom and Security Report 
<http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_repost_working_paper_
2_en.pdf> skoðað 15. apríl, 12-13. 
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ákvæðið þröngt samkvæmt orðanna hljóðan í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar.205 Meðal 

þeirra ríkja sem túlka gildissvið ákvæðisins rúmt varðandi tjáningarfrelsi í 

persónuverndarlögum sínum eru Danmörk og Svíþjóð, en fyrrnefnda ríkið vísar beinlínis til 

10. gr. MSE í persónuverndarlögum sínum.206 Þá hefur Svíþjóð slegið því föstu í 

dómaframkvæmd að túlka skuli umrædda undanþágu rúmt þannig að hún geti náð til allra 

tilvika þar sem ábyrgðaraðili nýtir sér rétt sinn til tjáningarfrelsis.207 Spánn hefur aftur á móti 

kosið að túlka gildissvið ákvæðisins þröngt, en ekki er kveðið á um rétt til tjáningarfrelsis í 

spænskum lögum um persónuvernd.208 Hér vaknar því óhjákvæmilega sú spurning hvort 

ákvörðun Evrópudómstólsins leiði til þess að réttindi einstaklinga til tjáningarfrelsis séu ekki 

nægilega tryggð, sérstaklega í þeim ríkjum þar sem rétturinn til tjáningarfrelsis er túlkaður 

þröngt.209 

Að því marki sem einstaklingur, sem deilir persónuupplýsinugm á Netinu, getur nýtt sér 

rétt sinn til tjáningarfrelsis á grundvelli 9. gr. tilskipunar 95/46/EB og þannig komið sér hjá því 

að axla ábyrgð og skyldur samkvæmt hennir er því ekki hægt að komast að niðurstöðu 

eingöngu með hliðsjón af Evrópureglum heldur þarf að taka tillit til viðeigandi laga 

aðildarríkjanna. Með því að koma sér hjá því að leysa úr þessu flókna viðfangsefni má draga 

þær ályktanir að dómstóllinn hafi viðurkennt ákveðin þolmörk þegar kemur að því að túlka 

stjórnarskrárvarin réttindi.210 Vert er að benda á að síðan dómstóllinn komst að niðurstöðu í 

máli Lindqvist hefur réttindaskránni verið veitt lagagildi innan ESB, en auk þess sem 

réttindaskráin tryggir rétt einstaklinga til friðhelgi einaklífs þá veitti hún réttinum til 

persónuverndar sjálfstætt lagagildi. Álitaefni er hvernig niðurstaðan yrði ef sambærilegt mál 

kæmi til kasta Evrópudómstólsins og hver áhrif réttindaskrárinnar komi til með að vera í túlkun 

dómstóla og eftirlitsyfirvalda. Nánari umfjöllun um varðandi það álitaefni er að finna í kafla 

4.3.3. 
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European Courts“ (2008) 41 (2) Cornell International Law Journal 41 243-244. 
206 Douwe Korff, „New Challanges to Data Protection Study - Working Paper No. 2: Data Protection Laws in 
the EU: The Difficulities in Meeting the Challenges Posed by Global Social and Technical Developments“ (n. 
204) 14. 
207 Högsta domstolen, dom 2001-06-12 í mål nr. B 293-00. 
208 Douwe Korff, „New Challanges to Data Protection Study - Working Paper No. 2: Data Protection Laws in 
the EU: The Difficulities in Meeting the Challenges Posed by Global Social and Technical Developments“ (n. 
204) 16. 
209 Warso Z., „There’s More to It than Data Protection – Fundamental Rights, Privacy and the 
Personal/Household Exemption in the Digital Age“ (184) 494-495. 
210 Francesca Bignami, „The Case for Tolerant Constitutional Patriotism: The Right to Privacy before the 
European Courts“ (n. 205) 244. 
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Í kjölfar niðurstöðu í máli Lindqvist verður að velta því upp hvort þröng túlkun 

dómstólsins á 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB leiði til skerðingar á rétti einstaklinga 

til tjáningarfrelsis. Ljóst er að jafnvægi milli grundvallarréttindanna til friðhelgi einkalífs 

annars vegar og tjáningarfrelsis hins vegar fer eftir túlkun aðildarríkja í hverju máli fyrir sig 

samkvæmt niðurstöðu Evrópudómstólsins í Lindqvist. Þá er það niðurstaða höfundar að 

fordæmi Evrópudómstólsins í máli Lindqvist, sem er enn þann dag í dag helsta heimild hvað 

varðar beitingu ákvæðisins, verði ekki talið standast í nútímasamfélagi þar sem nálgunin þykir 

ekki hafa haldið í við öra tækniþróun og netnotkun einstaklinga. Þá verður ekki fallist á að með 

niðurstöðu Evrópudómstólsins hafi jafnvægi milli grundvallarréttinda einstaklinga verið 

tryggt.  

 

4.3.3. Staðan eftir Lindqvist 

Þrátt fyrir að þröng túlkun Evrópudómstólsins í máli Lindqvist á gildissviði 2. tölul. 2. mgr. 3. 

gr. tilskipunar 95/46/EB hafi hlotið gagnrýni víða virðist sem dómstóllinn viðhaldi nálgun sinni 

ef litið er til nýlegri dómaframkvæmdar í sambærilegum málum þar sem reynir á gildissvið 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu.211 Reglan sem Evrópudómstóllinn bjó til í máli 

Lindqvist þess efnis að þegar upplýsingum er dreift til ótilgreinds fjölda fólks þá sé vinnslan 

ekki til persónulegra nota hefur verið staðfest frekar í dómi Evrópudómstólsins í máli C-73/07, 

Satakunnan Markkinapörssi Oy og Satamedia Oy.212 Málsatvik voru þau að fyrirtæki hafði á 

lögmætan hátt aflað upplýsinga um skattgreiðslur einstaklinga frá finnskum skattyfirvöldum í 

þeim tilgangi að birta þær í dagblaði. Í samráði við annað fyrirtæki var boðið upp á að fá 

umræddar upplýsingar sendar með sms-skilaboðum. Þær spurningar sem lagðar voru fyrir 

Evrópudómstólinn vörðuðu það hvort slíkar athafnir fyrirtækja teldust vinnsla 

persónuupplýsinga samkvæmt ákvæðum tilskipunar 95/46/EB og ef svo væri, hvort vinnslan 

félli utan gildissviðs tilskipunarinnar, meðal annars á grundvelli 9. gr. tilskipunarinnar. 

Með vísun í mál Lindqvist komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að framangreindar 

athafnir af hálfu fyrirtækjanna teldist vinnsla persónuupplýsinga eins og hún var skilgreind í 

tilskipun 95/46/EB. Þá taldi dómstóllinn að undanþága vegna vinnslu í eigin þágu ætti ekki við 

um vinnsluna þar sem tilgangurinn með henni var sá að gera upplýsingarnar aðgengilegar 

                                                        
211 Mál C-212/13 František Ryneš g. Úřad pro ochranu osobních údajů [2014] EU:C:2014:2428, mgr. 28. 
212 Mál C-73/07 Tietosuojavaltuutettu g. Satakunnan Markkinapörssin Oy og Satamedia Oy [2008] ECR I-
09831.Hér eftir Satamedia.  
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ótakmörkuðum fjölda fólks.213 Vinnsla persónuupplýsinganna féll því undir gildissvið 

tilskipunar 95/46/EB. 

Vandasamara reyndist að leysa úr því álitaefni er laut að samspili persónuverndar og 

tjáningarfrelsis samkvæmt 9. gr. tilskipunar 95/46/EB. Evrópudómstóllinn tók fram að 

samkvæmt tilskipuninni væri dómstólum aðildarríkjanna veitt víðtækt svigrúm til að tryggja 

jafnvægi milli grundvallarréttindanna í málinu.214 Dómstóllinn lagði áherslu á markmið 

tilskipunarinnar, sem var að tryggja vernd grundvallarréttinda einstaklinga í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga, sérstaklega réttinn til friðhelgi einkalífs og persónuverndar. Aftur 

á móti kæmi slíkt ekki í veg fyrir að takmarka þyrfti framangreind grundvallarréttindi í 

ákveðnum tilfellum til þess að samræma réttindin við reglur um tjáningarfrelsi, líkt og kveðið 

var á um í 9. gr. tilskipunarinnar.215 Þannig gæti vinnsla persónuupplýsinga af hálfu 

einstaklinga fallið undir gildissvið ákvæðisins, ef vinnslan væri eingöngu framkvæmd í þágu 

fréttamennsku.216 Varðandi það hvort framangreind vinnsla persónuupplýsinga teldist 

eingöngu í þágu fréttamennsku tilgreindi dómstóllinn að túlka ætti athafnir tengdar 

tjáningarfrelsi rúmt, meðal annars fréttamennsku, vegna mikilvægis réttarins í lýðræðisríkjum. 

Til þess að koma á jafnvægi milli framangreindra grundvallarréttinda mætti einungis takmarka 

rétt til persónuverndar samkvæmt lögum ef brýna nauðsyn bæri til.217 Niðurstaðan í málinu var 

sú að umrædd vinnsla gæti eingöngu talist í þágu fréttamennsku, sbr. 9. gr. tilskipunarinnar, ef 

tilgangur vinnslunnar væri sá að gera upplýsingarnar opinberar fyrir almenning, óháð því hvaða 

miðlar væru notaðir til þess að koma þeim á framfæri. Þá væri það í höndum landsdómstóla að 

komast að því hvort sú væri raunin.218 Vegna umfangs upplýsinganna í málinu mátti 

fyrirtækjunum vera ljóst að birting þeirra gæti ekki talist eingöngu vera í þágu fréttamennsku. 

Niðurstaðan varð sú að þær takmarkanir sem reistar hefðu verið við birtingunni hefðu haft þann 

lögmæta tilgang að vernda friðhelgi einkalífs skattgreiðenda og fælu því ekki í sér brot gegn 

tjáningarfrelsi framangreindra fyrirtækja. 

Persónuvernd hefur þurft að leysa úr álitaefnum varðandi gildissvið undanþágu samkvæmt 

6. gr. pvl., sem er sambærilegt þágildandi ákvæði 9. gr. tilskipunar 95/46/EB, og vísar gjarnan 

                                                        
213 Mál C-73/07 Tietosuojavaltuutettu g. Satakunnan Markkinapörssin Oy og Satamedia Oy [2008] ECR I-
09831, mgr. 44. 
214 Sama heimild, mgr. 56. 
215 Sama heimild, mgr. 54. 
216 Sama heimild. mgr. 58. 
217 Sama heimild, mgr. 56 
218 Sama heimild, mgr. 62. 
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í dóm Evrópudómstólsins í máli Satamedia máli sínu til stuðnings.219 Í nýlegri ákvörðun 

Persónuverndar í máli nr. 2018/1507, laut álitaefnið að gagnagrunni með upplýsingum úr 

skattskrám sem gerður hafði verið aðgengilegur á vefsíðunni tekjur.is. Ábyrgðaraðili 

gagnagrunnsins taldi umrædda vinnslu njóta verndar með vísan til tjáningarfrelsis samkvæmt 

73. gr. stjskr. og að hún félli þar af leiðandi undir gildissvið 6. gr. pvl. Persónuvernd vísaði 

máli sínu til stuðnings í Satamedia og taldi sömu sjónarmið eiga við um gagnagrunninn í 

málinu, sem gerður hafði verið aðgengilegur á vefsíðunni tekjur.is. Út frá þeim sjónarmiðum 

reyndi ekki á ákvæði 6. gr. pvl. né á sjónarmið um tjáningarfrelsi að öðru leyti í málinu.  

Fallist verður á að niðurstaða Evrópudómstólsins í Satamedia sýni mikilvægi þess að vega 

og meta hvorir hagsmunir vegi þyngra í hverju máli fyrir sig. Út frá niðurstöðum dómsins má 

draga tvær mikilvægar ályktanir. Í fyrsta lagi verður ráðið að vettvangur vinnslu 

persónuupplýsinga skeri ekki úr um það hvort vinnsla sé undanþegin ákvæðum laganna 

samkvæmt ákvæðinu.220 Í öðru lagi má draga þá ályktun út frá niðurstöðunni í máli Satamedia 

að vinnsla í þágu fjölmiðlunar skuli túlkast rúmt og eigi ekki einungis við fjölmiðla sem slíka 

heldur er í málinu gefið til kynna að undanþágan geti náð til vinnslu einstaklinga á 

persónuupplýsingum sem fer fram á Netinu, ef tilgangur vinnslunnar er að birta upplýsingar, 

skoðanir eða hugmyndir fyrir almenning. Samkvæmt niðurstöðu í framangreindum úrskurði 

Persónuverndar í máli nr. 2017/1182 getur vinnsla persónuupplýsinga á samfélagsmiðli talist 

vera til opinberra eða annarra nota en persónulegra þar sem birting ljósmyndar á Facebook 

taldist ekki vera til persónulegra nota þar sem hún var aðgengileg almenningi, þ.e. ótilgreindum 

hópi fólks. Þá er framangreint í samræmi við álit 29. gr. starfshópsins nr. 5/2009 um 

samfélagsmiðla en í álitinu kemur fram að umrædd undanþága geti átt við um vinnslu 

samfélagsmiðlanotenda.221 Þar af leiðandi geti fréttamennska átt sér stað á samfélagsmiðlum. 

Í þeim tilfellum er nauðsynlegt að mat fari fram á því hvor rétturinn vegi þyngra, tjáningarfrelsi 

notanda samfélagsmiðils eða réttur hins skráða til friðhelgi einkalífs. 

Af þessu er ljóst að þessar tvær undanþágur tengjast að einhverju leyti. Þegar undanþága 

vegna vinnslu í eigin þágu á ekki við vinnslu einstaklings getur hann reynt að sýna fram á að 

vinnslan sé þáttur í tjáningarfrelsi hans, samkvæmt 6. gr. pvl.,222 líkt og kom fram í máli 

                                                        
219 Sjá hér ákvörðun Persónuverndar í máli nr. 2017/1068. Í umræddu máli var vinnslan umfangsminni og með 
hliðsjón af Satamedia varð niðurstaðan sú að birting í tekjublaðinu hefði eingöngu verið í þágu fréttamennsku í 
samræmi við 5. gr. pul. og var málinu því vísað frá. 
220 Mál C-73/07 Tietosuojavaltuutettu g. Satakunnan Markkinapörssin Oy og Satamedia Oy [2008] ECR I-
09831, mgr. 60.  
221 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) . 
222 Claire Bessant, „The application of Directive 95/46/EC and the Data Protection Act 1998 when an individual 
posts photographs of other individuals online“ (n. 183) 5.  
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Lindqvist, en þar voru upplýsingarnar taldar of almenns eðlis til þess að eiga erindi fyrir 

almenning. Þá vaknar sú spurning hversu langt ákvæði 6. gr. pvl. og 85. gr. pvrg. á að ná þegar 

um er að ræða vinnslu einstaklinga á Netinu. Í þeim tilivkum þegar einstaklingur vill gera 

upplýsingar aðgengilegar stórum hóp fólks á Netinu hefur því verið haldið fram að sá hinn 

sami geti þurft að reiða sig á ákvæði 6. gr. pvl., sbr. 85. gr. pvrg., vilji hann að vinnslan verði 

undanþegin ákvæðum laganna.223 Mörkin milli framangreindra undanþáguákvæða eru sífellt 

að verða óljósari vegna samfélagsmiðlanotkunar og vandasamara reynist að koma á jafnvægi 

milli grundvallarréttinda einstaklinga. Eins og áður segir getur of þröngt túlkun á undanþágu 

vegna vinnslu í eigin þágu leitt til skerðingar á rétti einstaklinga til tjáningarfrelsi. Þá þarf 

einnig að hafa í huga grundvallarréttindi hinna skráðu til friðhelgi einkalífs og persónuverndar. 

Ljóst er að samspil þessara tveggja ákvæða og túlkun á gildissviði þeirra geti haft veruleg áhrif 

á vernd grundvallarréttinda einstaklinga. 

Í febrúar síðastliðnum leysti Evrópudómstóllinn úr framangreindu álitaefni með dómi í 

máli C-345/17, Sergejs Buivids,224 þar sem gildissvið 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. og 9. gr. tilskipunar 

95/46/EB var til umfjöllunar. Hér ber að nefna að niðurstaða dómstólins byggði á ákvæðum 

tilskipunar 95/46/EB en á þeim tíma þegar niðurstaðan náðist í málinu hafði 

persónuverndarreglugerðin tekið gildi innan ESB. Þar sem framangreind ákvæði héldust að 

mestu leyti óbreytt með reglugerðinni hefur niðurstaða dómstólsins í máli Buivids vægi í 

nútímasamfélagi. Málsatvik voru þau að Buivids, lettneskur ríkisborgari, hafði tekið upp 

myndband af lögreglunni að sinna störfum sínum inni á lögreglustöð í Lettlandi. Í framhaldinu 

hafði hann deilt því inn á vefsíðuna Youtube. Dómstólar í Lettlandi komust að þeirri niðurstöðu 

að Buivids hefði brotið á lettneskum lögum um persónuvernd þar sem hann tilkynnti hvorki 

lögreglunni né eftirlitsyfirvöldum um vinnsluna og tilgang hennar.225 Buivids áfrýjaði til æðra 

dómstigs í Lettlandi, sem óskaði eftir forúrskuði Evrópudómstólsins við túlkun á tilskipun 

95/46/EB.  

Lagðar voru tvær spurningar fyrir Evrópudómstólinn, en umfjöllunin verður einskorðuð 

við þau álitaefni er líta að undanþágum samkvæmt 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. og 9. gr. tilskipunar 

95/46/EB. Fyrri spurningin laut að því hvort sú athöfn Buivids, að taka upp myndband af 

lögreglunni í störfum sínum og deila því á vefsíðu, teldist vinnsla persónuupplýsinga 

samkvæmt tilskipuninni. Seinni spurningin varðaði það hvort umrædd athöfn teldist eingöngu 

hafa verið framkvæmd í þágu fréttamennsku samkvæmt 9. gr. tilskipunarinnar.  

                                                        
223 Jacob Rowbottom, (n. 199) 355. 
224 Case-345/17, Sergejs Buivids [2019] EC:C:2019:122. Hér eftir Buivids. 
225 Sama heimild, mgr. 15-22. 
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Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að umræmm athöfn teldist vinnsla 

persónuupplýsinga samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar, sbr. Lindqvist.226 Varðandi það hvort 

vinnslan félli undir gildissvið 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar lagði dómstóllinn sérstaka 

áherslu á áðurnefnt markmið tilskipunarinnar sem var að tryggja grundvallarréttindi 

einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, þá sérstaklega rétt einstaklinga til 

friðhelgi einkalífs, sbr. 7. gr. réttindaskrárinnar og réttinn til persónuverndar, sbr. 8. gr. 

réttindaskrárinnar. Þar af leiðandi ætti að túlka undanþágur samkvæmt 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunarinnar þröngt.227 Dómstóllinn bæði í mál Lindqvist og Satamedia og komst að þeirri 

niðurstöðu að með því að deila myndbandinu inn á vefsíðu og hefði Buivids gert það 

aðgengilegt ótilgreindum fjölda fólks, því teldist vinnslan ekki til persónulegra nota og féll utan 

gildissviðs 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, sem kveður á um undanþágu vegna vinnslu 

í eigin þágu.228 

Varðandi það hvort vinnsla Buivids gæti fallið undir gildissvið 9. gr. tilskipunarinnar á 

þeim grundvelli að vinnslan hefði verið framkvæmd eingöngu í þágu fréttamennsku vísaði 

dómstóllinn aftur í markmið tilskipunarinnar og fyrri dómaframkvæmdar. Það væri undir 

aðildarríkjunum sjálfum komið að tryggja jafnvægi á milli framangreindra 

grundvallarréttinda.229 Þá vísaði dómstóllinn í mál Satamedia varðandi það sem taka þyrfti til 

skoðunar við slíkt hagsmunamat.230 Líkt og áður segir áttu aðildarríki að leysa úr slíku 

hagsmunamati og tryggja um leið grundvallarréttindi einstaklinga. Dómstóllinn lagði áherslu 

á það í niðurstöðu sinni að dómstólar aðildarríkjanna yrðu að hafa hugfast að eingöngu væri 

heimilt að takmarka grundvallarréttindin til friðhelgi einkalífs og persónuverndar ef brýna 

nauðsyn bæri til. Þá taldi dómstóllinn að ákvæði réttindaskrárinnar, sem tryggðu framangreind 

grundvallarréttindi, væru sambærileg þeim ákvæðum sem er að finna í MSE. Aðildarríki yrðu 

að taka tillit til þeirra viðmiðanna sem mótast hefðu með dómaframkvæmd MDE í málum þar 

sem dómstóllinn tryggði jafnvægi milli grundvallarréttinda.231 Myndi slíkt hagsmunamat 

aðildarríkja leiða til þeirrar niðurstöðu að vinnsla persónuupplýsinga, líkt og í máli Buivids, 

teldist framkvæmd í þeim tilgangi að gera upplýsingarnar opinberar fyrir almenning þyrftu 

dómstólar aðildarríkjanna að meta hvort takmarkanir samkvæmt 9. gr. tilskipunarinnar væru 

                                                        
226 Sama heimild, mgr. 39. 
227 Sama heimild, mgr. 41. 
228 Sama heimild, mgr. 43. 
229 Sama heimild, mgr. 50. 
230 Mál C-73/07 Tietosuojavaltuutettu g. Satakunnan Markkinapörssin Oy og Satamedia Oy [2008] ECR I-
09831, mgr. 51-53. 
231 Case-345/17, Sergejs Buivids [2019] EC:C:2019:122, mgr. 66. 
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nauðsynlegar til þess að samræma réttinn til persónuverndar og reglur um tjáningarfrelsi, auk 

þess sem gæta þyrfti að meðalhófi.  

Ljóst er að mikil spenna ríkir á milli grundvallarréttindanna til friðhelgi einkalífs annars 

vegar og tjáningarfrelsis hins vegar. Líkt og áður segir var réttindaskránni veitt lagagildi innan 

ESB með gildistöku Lissabon-sáttmálans 2009. Auk þess sem réttindaskráin tryggir rétt 

einstaklinga til friðhelgi einaklífs þá veitti hún réttinum til persónuverndar sjálfstætt lagagildi. 

Út frá máli Buivids er ljóst að réttindaskráin hefur áhrif á túlkun Evrópudómstólsins þar sem 

Evrópudómstóllinn leggur aukna áherslu á stöðu réttindaskrárinnar innan sambandsins með því 

að vísa til ákvæða hennar í tengslum við það álitaefni að tryggja jafnvægi milli 

grundvallaréttinda einstaklinga. Dómstóllinn lagði áherslu á mikilvægi þess að túlka ákvæði 

tilskipunarinnar þannig að vernd grundvallarréttinda einstaklinga væru tryggð og vísaði 

sérstaklega í 7. og 8. gr. réttindaskrárinnar sem vernda réttinn til friðhelgi einkalífs og 

persónuvernd. Þá lagði dómstóllinn áherslu á að eingöngu mætti takmarka grundvallarréttindi 

ef brýna nauðsyn bæri til. Út frá máli Buivids er því ljóst að réttindaskráin hefur mikil áhrif á 

túlkun Evrópudómstólsins á Evrópureglum, en með réttindaskránni voru stjórnarskrárvarin 

réttindi einstaklinga lögfest þvert á ríki ESB. Þar sem réttindaskráin er lagalega bindandi innan 

sambandins ber stofnunum ESB og aðildarríkjum að taka tillit til þeirra grundvallarréttinda 

sem réttindaskráin kveður á um við gerð og innleiðingu afleidds réttar samkvæmt 51. gr. 

réttindaskrárinnar. Þá þykir ljóst er að réttinum til persónuverndar hefur verið veitt meira vægi 

innan sambandsins fyrir tilstuðlan réttindaskrárinnar. 

Í málum þar sem einstaklingur telur brotið á sér með birtingu persónuupplýsinga um sig 

af hálfu annars einstaklings á samfélagsmiðlum er það í verkahring eftirlitsyfirvalda og eftir 

atvikum dómstóla aðildarríkja að vega og meta hagsmuni beggja aðila, þ.e. rétt hins skráða til 

friðhelgi einkalífs og rétt þess einstaklings sem deilir upplýsingunum til tjáningarfrelsi. Út frá 

framangreindum málum dregur höfundur þá ályktun að gildissvið undanþágu vegna vinnslu í 

eigin þágu hefur ekki verið skýrt á fullnægjandi hátt. Síðan mál Lindqvist var til leitt til lykta 

hefur nútímasamfélag og umfang persónuverndar tekið gríðarlegum breytingum. Samt sem 

áður virðist sem Evrópudómstóllinn hafi ekki endurskoðað túlkun sína á gildissviði undanþágu 

vegna vinnslu í eigin þágu og leggur enn helst áherslu á þann fjölda fólks sem fær aðgang að 

upplýsingunum. Aðgangur að upplýsingum er þannig enn þá helsta viðmið við mat á því hvort 

vinnsla persónuupplýsinga telst vera til persónulegra nota. Þá þykir höfundi slíkt viðmið ekki 

nægilega skýrt það sem engar frekari leiðbeiningar eru til staðar um það hversu stór fjöldinn 

megi vera til þess að falla undir gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Í kjölfarið 
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verður á það fallið í ritgerð þessari að þröng túlkun á undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu 

getur leitt til ójafnvægis grundvallarréttinda einstaklinga.  

Líkt og áður segir kemur undanþága samkvæmt 9. gr. tilskipunar til skoðunar í þeim 

tilfellum þegar undanþága vegan vinnslu í eigin þágu á ekki við um vinnslu persónuupplýsinga 

af hálfu einstaklinga. Vandasamt reynist að svara því hvernig leyst yrði úr því álitaefni að koma 

með tilliti til þess að tryggja jafnvægi milli grundvallarréttinda einstaklinga til friðhelgi 

einkalífs annars vegar og tjáningarfrelsis hins vegar, þar sem ekki nægir að hafa einungis 

Evrópureglur til hliðsjónar við hagsmunamatið heldur þurfi að horfa til viðeigandi laga 

aðildarríkjanna sjálfra. Þá er það í höndum dómstóla og eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna að 

komast að niðurstöðu á grundvelli atvika í hverju máli fyrir sig. Þá er það niðurstaða höfundar 

að gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu komi til með að skýrast með frekari 

dómaframkvæmd. Hversu umfangsmikil áhrif réttindaskráin komi til með að hafa á álitaefnið 

er lítur að því að tryggja jafnvægi milli grundvallarréttinda einstaklinga verður áhugavert að 

sjá, sérstaklega í ljósi þess að réttinum til persónuverndar hefur verið veitt stöðu 

grundvallarréttinda innan ESB. Telur höfundur að við hagsmunamat aðildarríkjanna þurfi að 

taka sérstakt tillit til tækniþróunar og hversu stór hluti daglegs lífs einstaklinga fari fram á 

Netinu og samfélagsmiðlum.  

 

4.4. Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB sem kveður á 

um undanþágu frá lögunum vegna vinnslu í eigin þágu. Í því skyni að gera gildissviði 

ákvæðisins góð skil var rýnt í grundvallardóm Evrópudómstólsins í máli Lindqvist, sem hafði 

mikil áhrif á túlkun þess og lagði grunninn að beitingu þess í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga á Netinu af hálfu einstaklinga. Niðurstaða dómstólsins var sú að undanþága 

vegna vinnslu í eigin þágu ætti ekki við um vinnsluna, en vinnslan gat ekki talist til 

persónulegra nota þar sem upplýsingar voru gerðar aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda fólks 

fyrir tilstuðlan Netsins. Þá taldi dómstóllinn að tilskipun 95/46/EB sem slík fæli ekki í sér 

skerðingu á grundvallarréttindum einstaklinga, en það væri í höndum dómstóla aðildarríkjanna 

að túlka ákvæði tilskipunarinnar og tryggja þar með jafnvægi milli grundvallarréttinda í hverju 

máli fyrir sig. Af niðurstöðum dómstólsins í framangreindu máli má draga tvær mikilvægar 

ályktanir. Í fyrsta lagi verður talið að túlkun dómstólsins á gildissviði 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunarinnar standist ekki í nútímasamfélagi með hliðsjón af aukinni net- og 

samfélagsmiðlanotkun einstaklinga. Í öðru lagi getur þröng túlkun dómstólsins á gildissviði 
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ákvæðisins leitt skerðingar á rétti einstaklinga til tjáningarfrelsis á Netinu með hliðsjón af 

hnattvæðingu og tækniþróun sem einkennt hefur undanfarin ár. Í framhaldinu var umfjöllun 

vikið að frekari dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í málum tengdum 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. 

tilskipunarinnar til þess að kanna möguleg áhrif máls Lindqvist á túlkun gildissviðs ákvæðisins, 

í því skyni að skýra það frekar.  

Í næsta kafla verður fjallað um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt 

persónuverndarreglugerðinni. 
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5. Undanþága vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt reglugerð 

(ESB) 2016/679 

5.1. Inngangur 

Ör tækniþróun og hnattvæðing hefur leitt til breytinga á umhverfi persónuverndar þegar kemur 

að söfnun persónuupplýsinga og vinnslu þeirra.232 Við gildistöku tilskipunar 95/46/EB var 

aðgangur að Netinu takmarkaður og minna en 1% Evrópubúa notuðu Netið. Á síðustu þremur 

mánuðum hafa 85% ríkisborgarar aðildarríkja ESB nýtt sér aðgang að Netinu.233 Í 

nútímasamfélagi er gríðarlegt magn persónuupplýsinga flutt á milli landa um heim allan á 

hverju sekúndubroti.234 Líkt og áður segir höfðu breytt umhverfi persónuverndar og nýjar 

áskoranir á því sviði leitt til þess að þágildandi lög um persónuvernd tryggðu hvorki samræmi 

í löggjöf aðildarríkja né nægilega skilvirkni til þess að tryggja rétt einstaklinga til 

persónuverndar.235 Slík lagaleg óvissa, sem var óhjákvæmileg afleiðing stafrænna samfélags 

og tækniframfara, bitnaði einna helst á framkvæmd 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB. 

Vinnsla einstaklinga á persónuupplýsingum er ekki lengur bundin við einfalda hluti líkt og þá 

sem voru nefndir í formálsorðum tilskipunarinnar, svo sem að halda lista yfir heimilisföng og 

símanúmer ættingja og vina. Ákvæðið eins og það var túlkað var þannig orðið úrelt. Var þá 

sérstakt vafamál hvort enn væri mögulegt fyrir einstaklinga að vinna upplýsingar í eigin þágu 

á Netinu, sbr. Lindqvist.236 

 Árið 2010 lagði framkvæmdastjórn ESB fram tillögu þess efnis að endurskoða þyrfti 

persónuverndarlöggjöf Evrópu. Slík endurskoðun væri nauðsynleg til þess að skýra reglur á 

sviði persónuverndar frekar að teknu tilliti til tækniframfara og hnattvæðingar ásamt því að 

koma á samræmdri framkvæmd milli aðildarríkja og koma þannig í veg fyrir frekari lagalega 

                                                        
232 Viviane Reding, „A data protection compact for Europe“ (European Commission 28. janúar 2014) 
<http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-62_en.htm> skoðað 16. apríl 2019. 
233 Eurostat, „Internet use by individuals“ 
<https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tin00028&language=en
> skoðað 7. maí 2019. 
234 „European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Commission proposes a comprehensive 
reform of data protection rules to increase users’ control of their data and to cut costs for businesses“ (25. janúar 
2012) <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm> skoðað 9. apríl 2019. 
235 „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic 
And Social Committee of the Regions. Safeguarding Privacy in a Connected World A European Data Protection 
Framework for the 21st Century“ COM(2012) 09 final (25. janúar 2012) <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0009&from=en> skoðað 22. febrúar 2019. 
236 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 3. 
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óvissu.237 Nauðsynlegt þykir að löggjöf sé í takt við samfélagið hverju sinni og 

heildarendurskoðun persónuverndarlöggjafar ESB var því gott tækifæri til þess að skýra 

réttarstöðu samfélagsmiðlanotenda frekar, þar sem löggjafinn gat ekki séð fyrir vinnslu á þeim 

vettvangi við gerð tilskipunar 95/46/EB.238 Með hliðsjón af niðurstöðu Evrópudómstólsins í 

máli Lindqvist og ósamræmi milli aðildarríkja við túlkun ákvæða tilskipunarinnar, sérstaklega 

2. tölul. 2. mgr. 3. gr. um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu og 9. gr. um tjáningarfrelsi, 

verður á það fallist í ritgerð þessari að tillaga framkvæmdastjórnarinnar um nýja 

persónuverndarreglugerð hafi verið nauðsynleg. Umrædd túlkun dómstólsins á 

undanþáguákvæðinu verður ekki talin standast í nútímasamfélagi og leiðir af sér að ójafnvægi 

myndast milli grundvallarréttarins til friðhelgi einkalífs annars vegar og tjáningarfrelsis hins 

vegar. 

 Í þessum kafla verður fjallað um þróun undanþáguákvæðisins. Farið verður yfir tillögur 

að ákvæði er varðar undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu og þær orðalagsbreytingar sem áttu 

sér stað þar til ákvæðið varð eins og það er í reglugerð (ESB) 2016/679 í dag. Rýnt verður í 

orðalagsbreytingar á ákvæðinu með það að markmiði að skýra betur gildissvið þess í samræmi 

við vilja löggjafans. Markmið kaflans er að gera ákvæði c-liðar 2. mgr. 2. gr. pvrg., sem kveður 

á um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu, góð skil ásamt því að draga ályktanir um hvort 

gildissvið ákvæðisins sé skýrara í reglugerðinni heldur en það var talið vera í tilskipun 

95/46/EB. 

 

5.2. Þróun á orðalagi undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu með tilkomu 

reglugerðar (ESB) 2016/679  
Samkvæmt framangreindri umfjöllun virðist sem það verði sífellt auðveldara fyrir einstaklinga 

að falla undir ákvæði persónuverndarlaganna þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram á 

samfélagsmiðlum.239 Þá reynist flókið að skilgreina gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin 

þágu, sérstaklega í kjölfar aukinnar samfélagsmiðlanotkunar þar sem mörk milli persónulegra 

nota og opinberra nota verða sífellt óljósari. Afleiðingar þess að láta alla vinnslu 

persónuupplýsinga sem fram fer á Netinu falla utan gildissviðs laganna yrðu þær að auðvelt 

yrði að koma sér undan ábyrgð og myndi það í kjölfarið grafa undan réttinum til 

                                                        
237 „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic 
And Social Committee of the Regions. A Comprehensive approach on personal data protection in the European 
Union“ (n. 130) 3 og 10. 
238 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 2-3. 
239 Wong R og Savirimuthu J (n. 158) 2. 
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persónuverndar og friðhelgi einkalífs. Aftur á móti væri ómögulegt fyrir eftirlitsyfirvöld að 

tryggja að allir einstaklingar færu eftir persónuverndarlögum ef öll vinnsla þeirra á Netinu væri 

látin falla undir gildissvið laganna.240 Auk þess myndi málum fjölga svo um munaði milli 

einstaklinga innbyrðis þar sem kvartanir lytu að því að persónuupplýsingum þeirra hefði verið 

dreift á samfélagsmiðla.241 Þá var það álitamál hvort ný persónuverndarreglugerð skyldi 

innihalda víðtæka undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu eða ákvæði sem innihéldi viðmið, sem 

ættu að vera ákvarðandi við matið sem fara ætti eftir varðandi tilgangi vinnslu 

persónuupplýsinga. Víðtækt ákvæði, líkt og finna mátti í tilskipuninni, gæti leitt til þess að 

undanþágan yrði enn þá óskýr þar sem engar leiðbeiningar eða viðmið eru til staðar.242 Þá gæti 

listi af ströngum viðmiðum leitt til þess að túlkun yrði of þröng eða of víð en slík nálgun hefur 

verið gagnrýnd að því leyti að hún myndi ná til fleiri atvika en ætlað er með 

undanþáguákvæðinu en myndi á sama tíma mögulega að undanskilja önnur tilvik sem 

undanþágunni væri ætlað að ná til.243 

 Einnig þarf að hafa í huga að þar sem um er að ræða persónuverndarlöggjöf í formi 

reglugerðar gefst aðildarríkjum minna svigrúm til túlkunar þar sem reglugerðir sambandsins 

skulu teknar upp í landslög sem slíkar. Af þeirri ástæðu má færa fyrir því rök að reglugerð skuli 

geyma ítarlegri ákvæði en tilskipanir, en eðli málsins samkvæmt leiðir það til þess að það getur 

reynst vandasamara að semja ákvæði reglugerðar.244 

Orðalag ákvæðis undanþáguákvæðisins vegna vinnslu í eigin þágu í fyrstu drögum 

framkvæmdastjórnar ESB að nýrri persónuverndarreglugerð svipaði að mörgu leyti til 

ákvæðisins sem finna mátti í tilskipun 95/46/EB. Einhver breyting hafði þó orðið á ákvæðinu 

auk þess sem formálsorð varðandi ákvæðið tóku breytingum. Ákvæði reglugerðardraganna um 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu var að finna í d-lið 2. mgr. 2. gr. og var orðað svo: 

[…] by a natural person without any gainful interest in the course of its own 
exclusively personal or household activity. 

15. liður formálsorða reglugerðardraga framkvæmdastjórnarinnar hljóðaði svo: 

                                                        
240 Korff D., „New Challanges to Data Protection Study - Working Paper No. 2: Data Protection Laws in the 
EU: The Difficulties in Meeting the Challenges Posed by Global Social and Technical Developments“ (204) 8.  
241 Wong R og Savirimuthu J (n. 158) 13. 
242 European Digital Rights, „Position on the Regulation on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)“ 
(European Digital Rights 2013) <https://edri.org/files/1012EDRi_full_position.pdf> skoðað 2. maí 2019, 6. 
243 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 8-9. 
244 Sama heimild, 9. 
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This Regulation should not apply to processing of personal data by a natural person, 
which are exclusively personal or domestic, such as correspondence and the holding 
of addresses, and without any gainful interest and thus without any connection with 
a professional or commercial activity. The exemption should also not apply to 
controllers or processors which provide the means for processing personal data for 
such personal or domestic activities.245 

Í framangreindum texta er hvorki minnst á vinnslu persónuupplýsinga á Netinu né 

samfélagsmiðlanotkun. Samkvæmt reglugerðardrögunum var því ekki ljóst hvort vinnsla 

einstaklinga á persónuupplýsingum sem fer fram á samfélagsmiðlum félli undir umrædda 

undanþágu eða hvort einstaklingur teldist ábyrgðaraðili slíkrar vinnslu. Þá er ekki veitt svar við 

því hvort undanþága vegna vinnslu í eigin þágu eigi aldrei við þegar um ræðir vinnslu 

persónuupplýsinga sem fer fram á Netinu, líkt og niðurstaðan í Lindqvist gefur til kynna.246 Í 

framangreindri tillögu er þó að finna orðalagsbreytingar á ákvæðinu sjálfu auk þess sem þar er 

að finna ný hugtök og viðmið í 15. lið formálsorða reglugerðardraganna, sem ætla má að hafi 

átt að skýra gildissvið ákvæðisins betur.247 Sumar þær tillögur sem komu í framhaldi af 

reglugerðardrögum framkvæmdastjórnarinnar stefndu að því að þrengja gildissvið ákvæðisins 

með tilkomu viðmiða sem áttu að vera ákvarðandi. 

Framangreind tillaga framkvæmdastjórnarinnar að orðalaginu „of its own exclusively 

personal“ í stað orðsins „purely personal“ gæti gefið til kynna vilja framkvæmdastjórnarinnar 

að túlka eigi það sem fellur undir persónuleg not þröngt. 

Í framangreindri tillögu framkvæmdastjórnarinnar var að finna nýtt hugtak um ávinning 

(e. gainful interest).248 Með hugtakinu sækist framkvæmdastjórnin eftir því að skýra mörkin 

milli vinnslu sem fer fram í persónulegum tilgangi og svo þeirrar vinnslu sem stefnir að 

fjárhagslegu markmiði í raun.249 Talið er að hugtakið gæti leitt til þess að gildissvið ákvæðisins 

yrði túlkað þannig að það næði einungis til vinnslu persónuupplýsinga sem hefur engan 

                                                        
245 „Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 
Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such 
Data (General Data Protection Regulation) /*COM/2012/011 Final - 2012/0011 (COD) */“ <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EN> skoðað 24. apríl 2019. 
246 Bessant C., „The application of Directive 95/46/EC and the Data Protection Act 1998 when an individual 
posts photographs of other individuals online“ (n. 183) 8. 
246 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 19. 
247 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 9. 
248 Gengið er út frá því að með ávinningi sé átt við fjárhagslegan ávinning, sbr. Article 29 Data Protection 
Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or Household Activities“ (n. 
114) 8.  
249 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 9. 
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fjárhagslegan ávinning.250 Þá verður að hafa í huga að ýmis vinnsla einstaklings á 

persónuupplýsingum sem eingöngu er til persónulegra nota getur leitt til fjárhagslegs 

ávinnings, s.s. þegar barn auglýsir varning til sölu á Netinu í fjáröflunarskyni vegna 

skólaferðalags eða í þeim tilfellum þegar einstaklingur selur notaðar flíkur í gegnum 

samfélagsmiðla.251 Framangreind dæmi fela í sér persónulegan fjárhagslegan ávinning fyrir 

einstaklinga, sem ekki er í tengslum við viðskipta- eða atvinnustarfsemi.252 Þá mætti einnig 

velta því upp hver þýðing hugtaksins um fjárhagslegan ávinning væri í þeim aðstæðum þegar 

vinnsla einstaklings, eða hóps einstaklinga, stefnir hvorki að fjárhaglegum ávinningi né er til 

persónulegra nota. Má sem dæmi nefna þegar hópur aðila stendur fyrir pólitískri herferð fyrir 

stjórnmálaflokk.  

Huga þarf að þeim áhrifum og afleiðingum sem það hefði í för með sér að fella jafnvel 

hundruð milljóna netnotenda undir gildissvið persónuverndarlaganna, einungis vegna þess að 

þeir kjósa að selja notaðar flíkur á Netinu. Það fer í bága við ákvæði persónuverndarlaga að 

láta einstaklinga gegna hlutverki ábyrgðaraðila vinnslu persónuupplýsinga þegar hún er 

eingöngu til persónulegra nota.253 Ef markmiðið var að láta vinnslu í tengslum við 

atvinnustarfsemi sem stefnir að fjárhagslegum ávinningi falla utan gildissviðs ákvæðisins, en 

ekki persónulega vinnslu sem leiðir af sér fjárhagslegan ávinning, þá þyrfti orðalagið að vera 

skýrara hvað það varðar.254 

 Eins og áður segir var gerð sú krafa í 15. lið formálsorða reglugerðardraga 

framkvæmdastjórnarinnar að vinnsla ætti ekki vera í neinum tengslum við atvinnu- eða 

viðskiptastarfsemi. Umrætt viðmið tengist framangreindu hugtaki um fjárhagslegan ávinning, 

en fyrrgreind krafa er talin skýra betur þá vinnslu sem falla eigi utan gildissviðs ákvæðisins.255 

Í tengslum við umrædda kröfu þarf að huga að þeim verulega fjölda einstaklinga sem notar 

samfélagsmiðla og vefsíður daglega til þess að tjá sig, þar á meðal um starf sitt. Umrætt viðmið 

gæti leitt til þess að almennur borgari sem heldur dagbók á Netinu eða „bloggar“ um sitt 

daglega líf, þ.m.t. vinnuna sína, yrði talinn ábyrgðaraðili slíkrar vinnslu.256 Í kjölfarið væri 

                                                        
250 UK’s Information Commissioner’s Office, „Information Commissioner’s Office: Initial analysis of the 
European Commission’s proposals for a revised data protection legislative framework“ 
<https://wiki.laquadrature.net/images/1/12/Ico_initial_analysis_of_revised_eu_dp_legislative_proposals.pdf> 
skoðað 24. apríl 2019, 4. 
251 Sama heimild 8. 
252 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 8. 
253 Sama heimild 8. 
254 Sama heimild 8. 
255 UK’s Informations Commissioner’s Office (ICO), „Proposed new EU General Data Protection Regulation: 
Article-by-article analysis paper“ <https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042564/ico-proposed-dp-
regulation-analysis-paper-20130212.pdf> skoðað 24. apríl 2019, 3-4. 
256 Sama heimild 4. 
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hætta á því að túlkun á gildissviði undanþágunnar yrði annað hvort of víðtæk eða of þröng og 

þar af leiðandi yrðu skert réttindi einstaklinga til tjáningarfrelsis í ákveðnum tilvikum, líkt og 

varðandi framangreint viðmið um fjárhagslegan ávinning.257 Þá lagði 29. gr. starfshópurinn til 

þá orðalagsbreytingu að í stað orðalagsins „in connection“ ætti að standa „in pursuit of a 

professional or commercial objective“.258 Sú breyting á orðalagi kæmi í veg fyrir að vinnsla 

sem eingöngu væri ætluð til persónulegra nota myndi falla undir gildissvið reglugerðarinnar. 

Við umfjöllun Evrópuþingsins um reglugerðardrögin var lögð fram eftirfarandi 

breytingartillaga:  

[…] by a natural person in the course of an exclusively personal or household 
activity. This exemption shall also apply to a publication of personal data where it 
can be reasonably expected that they will be only accessed by a limited number of 
persons.259 

Eins og sjá má af orðalagi tillögunnar vék Evrópuþingið frá skilyrði um fjárhagslegan ávinning. 

Í Albrecht-skýrslu Evrópuþingsins260 frá 2012 var ástæða þess rakin til þess að vinnsla 

einstaklinga á persónuupplýsingum í eigin þágu gæti í vissum tilfellum leitt af sér fjárhagslegan 

ávinning líkt og framangreind dæmi gefa til kynna. Samkvæmt skýrslunni ætti slík vinnsla að 

falla utan gildissviðs persónuverndarreglugerðarinnar, svo lengi sem umrædd vinnsla fer ekki 

fram í tengslum við atvinnu- eða viðskiptastarfsemi.261 Í breytingartillögum sem samþykktar 

voru af Evrópuþinginu þann 12. mars 2014 hafði orðalagi ákvæðisins auk þess verið breytt 

þannig að vikið var frá orðalaginu „in the course of its own exclusively personal or household 

activity“ og í stað þess stóð „an exclusively personal or household activity“.262 Þá mætti draga 

                                                        
257 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 10. 
258 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 8. 
259 „European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)“ (European 
Parliament 12. mars 2014) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT%20TA%20P7-TA-2014-0212%200%20DOC%20XML%20V0//EN> skoðað 10. apríl 2019.  
260 Albrecht-skýrslan heitir eftir þingmanninum sem hélt utan um málið á þinginu, Jan Philipp Albrecht. 
261 Jan Philipp Albrecht, „Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data (General Data Protection Regulation)“ (European Parliament, Committee on Civil 
Liberties, Justice and Home Affairs, 17. desember 2012) hér eftir Albrecht-skýrslan frá 2012. 
<http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387en.pdf> skoðað 
20. mars 2019. 
262 „European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 on the proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)“ (n. 260). 



 59 

þá ályktun af orðalagsbreytingunni að með henni sé verið að slaka á skilyrðum og rýmka 

hugtakið persónuleg not.  

Líkt og greinir að framan kom viðmiðið um takmarkað aðgengi að upplýsingum fyrst 

fram í niðurstöðum Evrópudómstólsins í máli Lindqvist og hefur það verið staðfest í nýlegri 

málum Evrópudómstólsins.263 Vert er að nefna að löggjafanum ber ekki skylda til þess að taka 

tillit til niðurstöðu dómstóla í málum sem varða tilskipun 95/46/EB, þó það þætti ef til vill 

skynsamlegt.264 Með Albrecht-skýrslunni frá 2012 var lagt til að í 15. liður formálsorða 

persónuverndarreglugerðarinnar kæmi fram að það skipti máli við mat á því hvort undanþágan 

ætti við um vinnsluna hvort upplýsingar væru gerðar aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda 

fólks.265 Þá lagði Evrópuþingið til að undanþágan ætti einungis við í þeim tilfellum þar sem 

raunhæft væri að búast við því að með birtingu upplýsinganna yrðu þær gerðar aðgengilegar 

takmörkuðum fjölda fólks. Markmið þess að hafa aðgangstakmörkun í ákvæðinu væri að koma 

í veg fyrir það að einstaklingar, sem gerðu persónuupplýsingar aðgengilegar mörg þúsund 

manns, féllu sjálfkrafa undir gildissvið undanþágunnar og kæmu sér þannig undan ábyrgð 

samkvæmt lögunum.266 Þá hefur 29. gr. starfshópurinn gagnrýnt þá staðreynd að það eitt að 

gera upplýsingar aðgengilegar öllum netnotendum, eða ótilgreindum fjölda fólks, með því að 

dreifa upplýsingum á vefsíðu, leiði til þess að vinnslan sé ekki til persónulegra nota. Þrátt fyrir 

það telur starfshópurinn að slíkt viðmið, þ.e. hvort upplýsingar hafi verið gerðar aðgengilegar 

ótilgreindum fjölda fólks, ætti að hafa mikið vægi við ákvörðun þess hvort vinnsla 

persónuupplýsinga hafi farið fram í persónulegum tilgangi eða ekki. Slíkt viðmið ætti að vera 

leiðbeinandi við ákvörðun en ekki ákvarðandi eitt og sér.267 Þar sem engar frekari leiðbeiningar 

fylgja umræddri takmörkun er óvíst við hvað á að miða þegar tilgangur vinnslu 

persónuupplýsinga er ákvarðaður, s.s. hvort taka eigi tillit til kringumstæðna þegar metið er 

hvort ákveðinn fjöldi fólks sé ótilgreindur eða ekki og svo hvort máli skipti að persónuleg síða 

einstaklings á samfélagsmiðli sé opin öllum (e. public) eða háð takmörkunum (e. private).268 

Því hefur verið haldið fram að aðgangsstillingar á persónulegum síðum einstaklinga á 

                                                        
263 Sjá m.a. áðurnefnd mál Lindqvist og Buivids. 
264 Jan Philipp Albrecht, (n. 260) 9. 
265 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 9. 
266 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 10. 
267 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 9. 
268 European Parliament, „Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and 
Scientific Policy, Reforming the Data Protection Package Study“ (2012) 
<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120928ATT52488/20120928ATT52488EN
.pdf> skoðað 24. apríl 2019, 33. 
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samfélagsmiðli séu ekki áreiðanlegt viðmið þar sem vinasambönd virðist oft vera 

handahófskennd á samfélagsmiðlum.269 Þá er það mat höfundar að framangreind breyting á 

orðalagi ákvæðisins skýri gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu takmarkað. Ekki 

verður fallist á að ósvöruðum spurningum út frá niðurstöðunni í máli Lindqvist hafi verið 

svarað á fullnægjandi hátt hvað varðar vinnslu sem fer fram á samfélagsmiðlum.  

Rúmu ári eftir að breytingartillögur Evrópuþingsins komu fram, eða 15. júní 2015, lagði 

ráðherraráðið fram frekari breytingartillögur. Með þeim var orðalagi ákvæðisins breytt þannig: 

[…] by a natural person in the course of a personal or household activity. 

 

Þá hljóðaði 15. liður formálsorðanna nú svo: 

This Regulation should not apply to processing of personal data by a natural person 
in the course of a personal or household activity, and thus without a connection with 
a professional or commercial activity. Personal and household activities include 
social networking and online activity undertaken within the context of such personal 
and household activities. However, this Regulation should apply to controllers or 
processors which provide the means for processing personal data for such personal 
or domestic activities. 

 

Í framangreindri tillögu ráðherraráðsins má sjá að horfið var frá því að nota orðið „exclusively“ 

auk þess sem ekki var þar að finna neina kröfu um aðgangstakmarkanir. Í 15. lið 

formálsorðanna var tekið fram að persónuleg not gætu falið í sér vinnslu persónuupplýsinga 

sem fer fram á Netinu og samfélagsmiðlum. Líkt og greint er frá að framan voru bréfaskipti og 

skrár yfir heimilisföng dæmi um vinnslu persónuupplýsinga eingöngu til persónulegra nota 

samkvæmt formálsorðum tilskipunar 95/46/EB. Verður að telja að slíkar viðmiðanir, einar og 

sér, standist ekki í nútímasamfélagi og gefi ekki skýra mynd af möguleikum einstaklinga til 

þess að vinna persónuupplýsingar og sérstaklega ekki á Netinu. Með því að bæta við í 

formálsorð persónuverndarreglugerðarinnar tilvísunum til samfélagsmiðlanotkunar og annarra 

netnotkunar, sem dæmi um það sem fallið gæti undir gildissvið undanþágu vegna vinnslu í 

eigin þágu, tæki reglugerðin tillit til þeirra þátta sem ekki var hægt að sjá fyrir við gerð 

tilskipunarinnar.270 

Í tillögu ráðherraráðsins var horfið frá því að nota orðið „exclusively“ og ákvæðið látið 

ná yfir vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga sem fer fram í persónulegum tilgangi. 

Ætla má að ákvörðun ráðherraráðsins um að hverfa því að nota orðin „exclusively“ og „purely“, 

                                                        
269 Brendan Van Alsenoy o.fl., (n. 188) 75. 
270 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 9. 
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eins og kom fram í reglugerðardrögum framkvæmdastjórnarinnar og breytingartillögum 

Evrópuþingsins, feli í sér að ráðherraráðið sækist eftir víðtækri túlkun á því hvað telst til 

persónulegra nota. Þá mætti einnig álykta að með þessari breytingu á orðalagi ákvæðisins hafi 

ráðherraráðið vikið frá dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, en í dómi Evrópudómstólsins í 

máli C-212/13, Frantisek Rynes,271 var skýrt tekið fram í niðurstöðu dómsins að gildissvið 

undanþágunnar skyldi túlkað þröngt og ætti einungis að ná yfir vinnslu sem færi fram í þágu 

„purely personal or household activity ... not simply a personal or household activity“.272 

Framangreind orðalagsbreyting grefur þannig undan vægi niðurstöðunnar í Rynes, þar sem 

ráðherraráðið vísar eingöngu til persónulegra nota, án frekari skýringa samkvæmt orðanna 

hljóðan. Þá þykir áhugavert að velta því upp hvort niðurstaða Evrópudómstólsins yrði önnur í 

sambærilegum málum samkvæmt breytingartillögu ráðherraráðsins. 

 Breytingartillaga ráðherraráðsins víkur einnig frá öllum aðgangstakmörkunum sem 

lagðar höfðu verið til í tillögu Evrópuþingsins. Með hliðsjón af þeirri breytingu sem 

ráðherraráðið gerði á tillögu Evrópuþingsins má draga þá ályktun að túlka eigi persónuleg not 

rúmt þannig að þau nái jafnvel til þeirrar vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem eru gerðar 

aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda fólks. Þá má draga þá ályktun að engar takmarkanir á 

aðgangi að upplýsingum fólks geti leitt til þess að ákvæðið verði túlkað of rúmt. Í því samhengi 

má taka sem dæmi að hámark vinatengsla á Facebook er 5.000 manns. Eignist einstaklingur 

fleiri vini verður persónuleg síða hans að aðdáendasíðu (e. fan page). Tillaga ráðherraráðsins 

gæti þannig opnað á þann möguleika að þeir sem eiga færri en 5.000 vini geti deilt upplýsingum 

á persónulegri síðu sinni í persónulegum tilgangi, þar sem aðgangur að upplýsingunum er 

takmarkaður. Auk þess mætti túlka framangreindar breytingartillögur ráðherraráðsins þannig 

að einstaklingur gæti 5.000 vini á Facebook en hagað stillingum að persónulegri síðu sinni 

þannig að aðgangur að henni sé takmarkaður við afmarkaðan hóp innan þessara 5.0000 manns, 

til dæmis afmarkað aðgang við 4.500 manns. Með því að takmarka aðgengi að persónulegri 

síðu sinni á þennan hátt gæti einstaklingur hæglega haldið því fram að um afmarkaðan hóp sé 

að ræða. Tillaga ráðherraráðsins getur gert það að verkum að réttindi hins skráða til 

persónuverndar skerðist að miklu leyti, þar sem umrædd vinnsla fellur utan gildissviðs 

persónuverndarlaga, en það gengur þvert á það markmið persónuverndarreglugerðarinnar að 

                                                        
271 Mál C-212/13 František Ryneš g. Úřad pro ochranu osobních údajů [2014] EU:C:2014:2428. Hér eftir 
Rynes.  
272 Sama heimild, mgr. 30.  
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tryggja einstaklingum ríkari persónuvernd.273 Með tillögum ráðherraráðsins yrði gildissvið 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu ef til vill skýrara með áherslu á rétt einstaklinga til 

tjáningarfrelsis, en svo virðist sem tillaga ráðherraráðsins sé á kostnað grundvallarréttar 

einstaklinga til persónuverndar.274 

Framangreindar tillögur að orðalagi ákvæðis og formálsorða reglugerðarinnar sýna 

fram á það hversu flókið reynist að komast að niðurstöðu sem gæti tekið á öllum mögulegum 

atvikum. Svo virðist sem allar framangreindar tillögur feli í sér ákveðna annmarka þegar kemur 

að því að skýra gildissvið undanþágunnar. Þá gæti ákjósanlegasti kosturinn fyrir orðalag 

ákvæðis og formálsorða verið sveigjanlegt og rúmt orðalag. Með því að halda orðalaginu opnu 

væri hægt að túlka ákvæðið þannig að það næði til allra þeirra atvika sem því er ætlað að taka 

til, á sama tíma og það undanskilur þau atvik sem ákvæðinu er ekki ætlað að ná til.275 Leiðir 

það til þeirrar niðurstöðu að orðalag ákvæðisins verði eins eða verulega svipað og ákvæðið eins 

og það var samkvæmt 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB. Þá mætti koma í veg fyrir 

að ákvæðið yrði óskýrt eða haldið öðrum annmörkum með því að hafa til hliðsjónar ákveðin 

viðmið þegar tilgangur vinnslunnar er metinn, sem væru ekki ákvarðandi heldur einungis til 

leiðbeiningar og vægi þeirra innbyrðis breytilegt eftir atvikum hverju sinni.276 Þar sem slík 

viðmið ættu að vera leiðbeinandi ættu þau að vera í formálsorðum reglugerðarinnar, en 29. gr. 

starfshópurinn hefur lagt til fjórar viðmiðanir sem ætti að hafa til hliðsjónar við mat á því hvort 

vinnsla persónuupplýsinga sé til persónulegra nota eða annarra nota. Í fyrsta lagi ætti að líta til 

þess hvort persónuupplýsingar séu gerðar aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda fólks, frekar en 

að vera takmarkaðar við eingöngu fjölskyldumeðlimi og vini. Í öðru lagi ætti að líta til tengsla 

milli þess einstaklings sem dreifir persónuupplýsingum og einstaklingsins sem upplýsingarnar 

varða. Í þriðja lagi ætti að líta til þess hvort umfang og tíðni vinnslu persónuupplýsinga gefi til 

kynna að vinnslan eigi sér stað í tengslum við atvinnustarfsemi. Í fjórða lagi ætti að líta til þess 

hvort vinnslan sé framkvæmd af hálfu hóps aðila sem starfa í sameiningu með skipulögðum 

hætti.277 Ítarlegri umfjöllun um tillögur 29. gr. starfshópsins er að finna í kafla 6. 

Í kjölfar breytingartillögu ráðherraráðsins hófust þríhliða viðræður (e. trilogue meeting) 

milli framkvæmdastjórnarinnar, Evrópuþingsins og ráðherraráðsins þann 24. júní 2015. 

                                                        
273 „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic 
And Social Committee of the Regions. A Comprehensive approach on personal data protection in the European 
Union“ (n. 130) 5.  
274 Bessant C., „The application of Directive 95/46/EC and the Data Protection Act 1998 when an individual 
posts photographs of other individuals online“ (n. 183) 8. 
275 Sama heimild 13. 
276 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (n. 114) 10. 
277 Sama heimild 10. 
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Samningaviðræðurnar stóðu fram til 15. desember 2015. Mikil leynd hvílir yfir þeim 

samningaviðræðum en í því ferli tók orðalag ákvæðisins varðandi undanþágu vegna vinnslu í 

eigin þágu breytingum líkt og greint verður frá í næsta kafla.  

 

5.3. Ákvæði c-liðar 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 

Orðalag undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu tók smávægilegum breytingum í 

framangreindum þríhliða viðræðum. Þá er það ákvæði c-liðar 2. mgr. 2. gr. pvrg. sem felur í 

sér undanþágu vegna vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga ef vinnslan er 

einvörðungu til persónulegra nota. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Þessi reglugerð gildir ekki um vinnslu persónuupplýsinga: 
c) af hálfu einstaklings ef vinnslan er hluti af starfsemi sem er einungis í þágu hans 
sjálfs eða fjölskyldu hans 

 

Þá segir í 18. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar: 

Þessi reglugerð á ekki við um vinnslu einstaklings á persónuupplýsingum ef hún er 
einungis í þágu hans sjálfs eða fjölskyldu hans og hefur þannig engin tengsl við 
atvinnu- eða viðskiptastarfsemi. Vinnsla, sem er einungis í þágu einstaklings eða 
fjölskyldu hans, getur t.d. tekið til bréfaskrifta og þess að halda skrár yfir 
heimilisföng, notkunar samfélagsmiðla eða Netnotkunar sem fer fram í tengslum við 
slíka vinnslu. Hins vegar á þessi reglugerð við um ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila sem 
setja fram leiðir til að vinna persónuupplýsingar í þágu einstaklings eða fjölskyldu 
hans. 

 

Þrátt fyrir framangreindar tillögur í reglugerðardrögum þykir áhugavert að sjá að orðalag 

ákvæðisins er það sama og var að finna í 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB. Þær 

breytingar sem áttu sér stað með persónuverndarreglugerðinni í tengslum við undanþágu vegna 

vinnslu í eigin þágu er að finna í 18. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar. Frá 

síðustu orðalagstillögu tók ákvæðið þeim breytingum að orðið „purely“ er þar aftur að finna. 

Orðalagið þrengdi því túlkun ákvæðisins á nýjan leik eftir að tillaga ráðherraráðsins gaf í skyn 

rýmri túlkun. Má því ætla út frá framangreindum ályktunum að niðurstaðan í Lindqvist hafi 

enn vægi þegar litið er til framangreindra breytinga. Formálsorð 

persónuverndarreglugerðarinnar eru ekki jafn ítarleg og leiðbeinandi og 29. gr. starfshópurinn 

lagði til og svipar þeim til reglugerðardraga framkvæmdastjórnarinnar, þó með þeirri breytingu 

að vísað er til samfélagsmiðlanotkunar og annarrar netnotkunar í gildandi formálsorðum 

persónuverndarreglugerðarinnar. Samkvæmt framangreindum formálsorðum reglugerðarinnar 

má draga þá ályktun að þeim spurningum sem risu í kjölfar óskýrrar túlkunar á gildissviði 
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ákvæðisins samkvæmt tilskipun 95/46/EB sé enn ósvarað.278 Engar frekari leiðbeiningar er að 

finna um túlkun á gildissviði ákvæðisins varðandi vinnslu sem fer fram á samfélagsmiðlum. 

Líkt og áður segir eru mörk milli vinnslu í persónulegum tilgangi og öðrum tilgangi óljós.279  

 Líkt og áður hefur komið fram var eitt markmið persónuverndarreglugerðarinnar að 

koma á samræmdu regluverki um persónuvernd í aðildarríkjum og sporna gegn frekari 

réttaróvissu. Þar sem orðalag persónuverndarreglugerðarinnar felur ekki í sér viðmiðanir sem 

hafa má til hliðsjónar við mat á því hvort vinnsla persónuupplýsinga sé til persónulegra nota 

eða ekki verður á það fallist að það sé í höndum dómstóla og eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna 

að komast að niðurstöðu á grundvelli atvika í hverju máli fyrir sig. Vegna þessa og samkvæmt 

orðalagi ákvæðis c-liðar 2. mgr. 2. gr. pvrg. og 18. liðar formálsorða hennar verður að teljast 

líklegt að dómstólar aðildarríkja komi til með að leggja mismunandi áherslur og vægi á þau 

viðmið og staðreyndir sem fyrir þá verða lögð í máli hverju. Leiðir það til þeirrar niðurstöðu 

að líklegt þykir að ósamræmi skapist í túlkun á undanþáguákvæðinu milli aðildarríkja.280 Þá er 

það hlutverk Evrópudómstólsins að leysa úr þeim deilum sem risið geta út frá ósamræmi í 

túlkun ákvæðisins.281 Þannig má ætla að það verði endanlega í höndum Evrópudómstólsins að 

túlka ákvæði c-liðar 2. mgr. 2. gr. pvrg. og gildissvið þess og koma þannig í veg fyrir frekara 

ósamræmi, en aðildarríkjum ber að fara eftir niðurstöðum dómstólsins. Jafnframt gætu 

Evrópusambandið, Evrópska persónuverndarstofnunin (e. European Data Protection 

Supervisor (EDPS)) og Evrópska persónuverndarráðið (e. European Data Protection Board 

(EDPB)) gefið út leiðbeinandi álit og tilmæli til aðildarríkja til þess að samræma túlkun og 

beitingu ákvæða reglugerðarinnar.282 Þá er það niðurstaða höfundar að samspil 

Evrópudómstólsins, aðildarríkja og eftirlitsyfirvalda ríkjanna komi til með að skýra gildissvið 

ákvæðisins með dómaframkvæmd á næstu árum.  

 

5.4. Tengsl við tjáningarfrelsi samkvæmt 85. gr. pvrg.  

Líkt og áður greinir var að finna í 9. gr. þágildandi tilskipunar 95/46/EB ákvæði er laut að 

tengslum friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis. Í ákvæðinu kom fram að aðildarríki ættu að 

                                                        
278 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 14. 
279 Korff D. (204).  
280 Xanthoulis N., „Negotiating the EU Data Protection Reform: Reflections on the Household Exemption“ 
(163) 14. 
281 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971, mgr. 86. 
282 Council of the European Union, „Presidency Note“ (3. desember 2012) 
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016525%202012%20REV%201> skoðað 22. apríl 
2019.  
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kveða á um undanþágur eða frávik frá ákveðnum ákvæðum tilskipunarinnar vegna vinnslu 

persónuupplýsinga sem færi einungis fram vegna fréttamennsku eða bókmenntalegrar eða 

listrænnar starfsemi ef það væri nauðsynlegt til að samræma réttinn til friðhelgi einkalífs og 

reglur um tjáningarfrelsi. Evrópudómstóllinn í máli Lindqvist taldi að þó svo að erfitt væri að 

finna jafnvægi á milli tjáningarfrelsis og réttarins til friðhelgi einkalífs væri skerðingu á þeim 

grundvallarréttindum ekki að finna í ákvæðum tilskipunarinnar. Líkt og áður segir ríkti 

ósamræmi ríkti milli aðildarríkja við túlkun þessa ákvæðis, sem gæti leitt til mismikillar 

verndar grundvallarréttinda. Þá var komist að þeirri niðurstöðu að samkvæmt tilskipun 

95/46/EB hefði ekki verið jafnvægi milli umræddra grundvallarréttinda, þar sem 

dómaframkvæmd virtist benda til þess að friðhelgi einkalífs hins skráða væri tryggð þannig að 

það leiddi til skerðingar á rétti einstaklinga til tjáningarfrelsis í tengslum við vinnslu þeirra á 

persónuupplýsingum á Netinu og samfélagsmiðlum. 

Líkt og áður segir er staðfest í 18. lið formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar að 

samfélagsmiðlanotkun og önnur vinnsla persónuupplýsinga sem fer fram á Netinu geti talist til 

persónulegra nota, svo lengi sem vinnslan er ekki í tengslum við atvinnu- eða 

viðskiptastarfsemi. Tjáningarfrelsi einstaklinga er þannig mögulega rýmkað til vinnslu sem fer 

fram á Netinu. Þá er að finna ákvæði í reglugerðinni sem lýtur að tengslum persónuverndar og 

tjáningarfrelsis. Ákvæðið, sem er að finna í 85. gr. pvrg., kveður á um að aðildarríki skuli 

samkvæmt lögum samræma réttinn til verndar persónuupplýsingum samkvæmt reglugerðinni 

og réttinn til tjáningar- og upplýsingafrelsis, þ.m.t. vinnslu vegna fréttamennsku og starfsemi 

fræðimanna eða listrænnar eða bókmenntalegrar tjáningar. Vinnsla í þágu fréttamennsku eða 

starfsemi fræðimanna eða listrænnar eða bókmenntalegrar tjáningar skal vera undanþegin 

ákveðnum ákvæðum reglugerðarinnar. Ákvæðið er efnislega samhljóða því sem var að finna í 

9. gr. tilskipunarinnar en ákveðnum orðum hefur þó verið skipt út með reglugerðinni.  

Í 9. gr. tilskipunarinnar kom fram að víkja mætti frá ákveðnum ákvæðum 

tilskipunarinnar eingöngu ef það væri nauðsynlegt til þess að samræma réttinn til friðhelgi 

einkalífs og reglur um tjáningarfrelsi. Í 85. gr. pvrg. er dregið úr þörfinni á því að undanþágur 

samkvæmt ákvæðinu séu nauðsynlegar, en í ákvæðinu kemur fram að takmarka eða víkja megi 

frá ákveðnum ákvæðum persónuverndarreglugerðarinnar ef það þykir nauðsynlegt (e. if they 

are necessary) til að samræma réttinn til verndar persónuupplýsingum og réttinn til tjáningar- 

og upplýsingafrelsis.  

Auk þess má sjá að ákvæði 9. gr. tilskipunarinnar gerði það að skilyrði að um væri að 

ræða vinnslu persónuupplýsinga sem eingöngu (e. solely) væri í þágu fréttamennsku eða 

bókmenntalegrar eða listrænnar starfsemi. Í reglugerðinni segir að aðildarríki skuli samræma 
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réttinn til verndar persónuupplýsingum og réttinn til tjáningar- og upplýsingafrelsis, þ.m.t. (e. 

including) vinnslu vegna fréttamennsku og starfsemi fræðimanna eða listrænnar eða 

bókmenntalegrar tjáningar. Verður á það fallist að orðalag reglugerðarinnar viðurkenni 

mögulega rýmri túlkun en orðalag tilskipunarinnar þannig að aðildarríki skuli samræma réttinn 

til verndar persónuupplýsingum og réttinn til tjáningar- og upplýsingafrelsis í öllum málum, 

en ekki aðeins í þeim tilfellum þar sem vinnsla persónuupplýsinga er eingöngu í þágu 

fréttamennsku. Slík túlkun á ákvæðinu væri þá í samræmi við framangreinda dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins, til dæmis í máli Satamedia. 

Þess má geta að í reglugerðinni er vísað í réttinn til persónuverndar í stað þess að vísa 

til réttarins til friðhelgi einkalífs, en slíkar breytingar er að finna á fleiri stöðum í reglugerðinni. 

Ætla má að sú breyting komi til af þeirri ástæðu að síðan tilskipun 95/46/EB var samþykkt 

hefur réttinum til persónuverndar verið gefið sjálfstætt gildi í réttindaskrá ESB.283 Lögfesting 

réttindaskrárinnar styrkir þannig rétt einstaklinga til persónuverndar og má því ætla að 

vandasamara verði að tryggja jafnvægi milli þessara grundvallarréttinda, en slíkt komi til með 

að skýrast með frekari dómaframkvæmd. 

 

5.5. Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu samkvæmt c-lið 

2. mgr. 2. gr. pvrg. Í framhaldinu var fjallað um reglugerðardrög framkvæmdastjórnarinnar og 

sérstök áhersla lögð á þær breytingar sem gerðar voru í ferlinu á orðalagi undanþágu vegna 

vinnslu í eigin þágu. Þá gerði höfundur tilraun til þess að draga ályktanir út frá fyrrnefndum 

tillögum að orðalagi ákvæðisins og formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar, með það að 

markmiði að kanna hvort gildissvið ákvæðisins hafi verið betur skilgreint með reglugerðinni. 

Þar sem orðalag ákvæðisins hélst óbreytt í persónuverndarreglugerðinni er það niðurstaða 

höfundar að ákvæði kveði ekki á með skýrari hætti hvernig skilgreina eigi gildissvið 

ákvæðisins. Þær breytingar sem áttu sér stað með persónuverndarreglugerðinni í tengslum við 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu er að finna í 18. lið formálsorða 

persónuverndarreglugerðarinnar þar sem er að finna tilvísunum til samfélagsmiðlanotkunar og 

annarra netnotkunar, sem dæmi um það sem fallið gæti undir gildissvið ákvæðisins. Þá er það 

niðurstaða höfundar að samspil Evrópudómstólsins, aðildarríkja og eftirlitsyfirvalda ríkjanna 

komi til með að skýra gildissvið ákvæðisins með dómaframkvæmd á næstu árum. 

  
                                                        
283 Sjá hér fyrri umfjöllun um 8. gr. réttindaskrárinnar og 16. gr. SUSE. 
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6. Samfélagsmiðlar  

6.1. Inngangur 

Í kjölfar tækniþróunar komu nýir vettvangar fyrir vinnslu persónuupplýsinga fram á 

sjónarsviðið, líkt og samfélagsmiðlar, sem ekki voru til staðar þegar tilskipunin tók gildi. Í áliti 

nr. 5/2009 um samfélagsmiðla hefur 29. gr. starfshópurinn skilgreint samfélagsmiðla í grófum 

dráttum sem vettvang fyrir rafræn samskipti, sem gerir notendum kleift að mynda tengslanet 

sín á milli.284 Tilgangur samfélagsmiðla getur verið mismunandi en þeir eiga þó ákveðna 

eiginleika sameiginlega. Flestir samfélagsmiðlar gera ráð fyrir því að notendur þeirra gefi upp 

tilteknar persónuupplýsingar til þess að stofna aðgang að miðlinum sem gerir þeim kleift að 

deila efni sín á milli.285 

Samfélagsmiðlar hafa í auknum mæli rutt sér til rúms síðastliðin ár og verður að telja 

að þeir séu orðnir stór hluti af daglegu lífi fólks.286 Slíkum miðlum fjölgar með árunum og 

notendur þeirra verða sífellt fleiri, til dæmis eru notendur Facebook 2,38 milljarða um heim 

allan.287 Líkt og áður segir notuðu minna en 1% Evrópubúa Netið þegar tilskipun 95/46/EB tók 

gildi. Árið 2018 höfðu 89% heimilishalda ESB aðgang að Netinu288 og 56% einstaklinga nýttu 

sér aðganginn til samfélagsmiðlanotkunar.289 Til gamans má geta að árið 2018 höfðu 99% 

heimilishalda á Íslandi aðgang að Netinu og 91% íslendinga nýttu sér aðgang að Netinu til 

samfélagsmiðlanotkunar. Eins og áður hefur komið fram taka einstaklingar taka nú almennt 

virkan þátt í vinnslu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum og er þar að finna gríðarlegt magn 

af persónuupplýsingum þar sem einstaklingar deila upplýsingum um sig sjálfa og aðra 

einstsaklinga á persónulegum síðum sínum.290 Í kjölfarið verður auðveldara að nálgast 

persónuupplýsingar og vinna þær, bæði af hálfu notenda og samfélagsmiðilsins sjálfs. Þegar 

einstaklingur vinnur persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum getur reynst vandasamt að meta 

                                                        
284 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 4. Á ensku 
hljómar skilgreiningin svo: „SNS can broadly be defined as online communication platforms which enable 
individuals to join or create networks of like-minded users.“. 
285 Sama heimild 4-5. 
286 Dæmi um mismunandi samfélagsmiðla er m.a. Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. 
287 Facebook, Inc. (Nasqad:FB), „Facebook Reports First Quarter 2019 Results“ (24. apríl 2019) 
<https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_news/Facebook-Reports-First-Quarter-2019-Results.pdf> skoðað 
7. maí 2019.  
288 Eurostat, „Level of Internet access-households“ 
<https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00134&plugin=1> 
skoðað 7. maí. 2019.  
289 Eurostat, „Individuals using the Internet for participating in social networks“ 
<https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00127&plugin=1> 
skoðað 7. maí 2019. 
290 International Working Group on Data Protection in Telecommunications, „Report and Guidance on Privacy 
in Social Network Services – „Rome Memorandum““ (n. 195) 1. 
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hver beri ábyrgð á vinnslunni samkvæmt persónuverndarlögum, þ.e. hver sé ábyrgðaraðili 

vinnslunnar. Með aukinni samfélagsmiðlanotkun og þeirri umfangsmikli vinnslu sem þar fer 

fram af hálfu einstaklinga þykir nauðsynlegt að persónuverndarlög hafi að geyma skýrar reglur 

um vinnslu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum og hver sé ábyrgðaraðili í þeim tilvikum. 

 Í þessum kafla verður fjallað um samfélagsmiðla, hvernig þeir hafa breytt umhverfi 

persónuverndar og ný álitamál þeim tengd. Þá verður vikið að því hvort og við hvaða aðstæður 

einstaklingur getur talist ábyrgðaraðili vinnslu þeirra persónuupplýsinga sem hann dreifir á 

Netinu og tengslum þess við undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Með aukinni 

samfélagsmiðlanotkun og þeirri umfangsmiklu vinnslu sem þar fer fram af hálfu einstaklinga 

þykir nauðsynlegt að persónuverndarlög hafi að geyma skýrar reglur um vinnslu 

persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum og hver sé ábyrgðaraðili í þeim tilvikum. Markmið 

kaflans er að gefa lesendum skýrari mynd af þeim álitaefnum sem geta vaknað þegar 

persónuupplýsingum er deilt á samfélagsmiðlum, þar sem líkur eru á að lesendur hafi nú þegar 

og munu koma til með að deila persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum.  

 

6.1.1. Ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum 

Vinnsla persónuupplýsinga sem fer fram á samfélagsmiðlum er sjálfvirk vinnsla og fellur því 

undir efnislegt gildissvið persónuverndarreglugerðarinnar og persónuverndarlaganna.291 Sú 

athöfn að deila upplýsingum á samfélagsmiðlum verður hér tekin til sérstakrar skoðunar. Í því 

samhengi verður lögð áhersla á að gera grein fyrir því hver telst ábyrgðaraðili slíkrar vinnslu 

og hvort einstaklingur getur borið ábyrgð á slíkri vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt 

persónuverndarlögum, með tilliti til undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Nauðsynlegt er að 

skýra hver telst ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga þar sem ábyrgðaraðili ber ábyrgð á 

því að vinnslan sé í samræmi við persónuverndarlög. Líkt og áður segir koma ýmsir aðilar að 

vinnslu persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum og því er mikilvægt að gera grein fyrir því hver 

gegnir hlutverki ábyrgðaraðila í þeim tilvikum þegar persónuupplýsingum er dreift á 

samfélagsmiðlum, þ.e. þjónustuaðili sem heldur úti samfélagsmiðli (e. social network service 

provider) eða notandi viðkomandi samfélagsmiðils (e. social network service user).  

 

6.1.1.1. Þjónustuaðili 

Þjónustuaðili rekur og heldur úti samfélagsmiðli og veitir þá þjónustu sem miðillinn hefur upp 

á að bjóða. Hann ákveður tilgang vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram á miðlinum og 

                                                        
291 Mál C-101/01, Bodil Lindqvist [2003] ECR I-12971, mgr. 27. 
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annast grundvallaratriði þjónustunnar, s.s. að skrá notendur og eyða aðgangi þeirra, sé þess 

óskað.292 Auk þess ákveður þjónustuaðili hvernig frekari vinnslu persónuupplýsinga notenda 

skal háttað, s.s. hvernig upplýsingar eru skráðar, geymdar eða þeim miðlað áfram.293 Af 

framangreindu leiðir að þjónustuaðili er ábyrgðaraðili þeirrar vinnslu sem fer fram með 

persónuupplýsingar notenda sem þeir hafa sjálfir deilt á sinni persónulegu síðu.294 

Þjónustuaðili hefur almennt ekki ákvörðunarvald um það hvað er birt á miðlinum, en notendur 

taka ákvörðun um það efni sem þeir deila inn á persónulegum síðum sínum. Notendur bera því 

ábyrgð á þeirri vinnslu sem felst í því að deila upplýsingum á samfélagsmiðla.295 

Bæði persónuverndarlögin og persónuverndarreglugerðin gera ráð fyrir því að 

þjónustuaðilar sem halda úti samfélagsmiðli gegni hlutverki ábyrgðaraðila.296 Þá eru þeir ekki 

undanþegnir gildissviði persónuverndarlaga á grundvelli undanþágu vegna vinnslu í eigin 

þágu.297 

 

6.1.1.2. Notandi  

Í flestum tilfellum eru notendur samfélagsmiðils ekki taldir gegna öðru hlutverki að lögum en 

að vera hinir skráðu. Líkt og áður segir ákveður notandi hvort og hvaða samfélagsmiðil hann 

notar, hverju hann deilir og með hverjum. Undir vissum kringumstæðum getur notandi talist 

ábyrgðaraðili þeirra upplýsinga sem hann birtir á samfélagsmiðli.298 Samkvæmt c-lið 2. mgr. 

2. gr. pvrg. eru notendur ekki taldir vera ábyrgðaraðilar þeirrar vinnslu persónuupplýsinga sem 

er í eigin þágu, þar sem lögin ná ekki til slíkrar vinnslu. Ákvæðið felur í sér undanþágu frá 

gildissviði persónuverndarreglugerðarinnar og því ber að túlka hana þröngt.299 Sé ekki fallist á 

að tiltekin vinnsla einstaklings sé í eigin þágu fellur vinnslan undir gildissvið laganna og gegnir 

einstaklingur þá stöðu ábyrgðaraðila samkvæmt ákvæðum laganna í slíkum tilfellum.300 Líkt 

og áður segir eru mörk milli vinnslu persónuupplýsinga til persónulegra nota og annarra nota 

verulega óljós, sérstaklega á samfélagsmiðlum. Í áliti sínu nr. 5/2009 fjallar 29. gr. 

starfshópurinn um vandann sem fylgir því að þurfa að greina á milli persónulegra nota og 

                                                        
292 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 5. 
293 Sjá úrskurð norsku kærunefndarinnar Personvernnemnda 23. október 2012 (PVN-2012-03) þar sem því var 
slegið föstu að sá aðili sem rak samfélagsmiðil teldist ábyrgðaraðili frekari vinnslu persónuupplýsinga notenda. 
294 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 5. 
295 Sama heimild 5. 
296 Sama heimild 5. 
297 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029-622. mál. 60, um 4. gr. og 18. liður formálsorða 
persónuverndarreglugerðarinnar. 
298 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 5. 
299 Kuner, European Data Protection Law (n. 26) 23. 
300 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 5. 
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annarra nota á samfélagsmiðlum. Þegar metið er hvort vinnsla persónuupplýsinga á 

samfélagsmiðlum sé til persónulegra nota hefur einna helst verið litið til tveggja þátta sem máli 

skipta. Annars vegar þarf að kanna hvort upplýsingarnar séu aðgengilegar ótakmörkuðum 

fjölda fólks og vinnslunni svipi þannig meira til opinberrar birtingar frekar en að hún sé til 

persónulegra nota. Hins vegar þarf að kanna markmið og tilgang vinnslunnar.301  

Líkt og áður segir eiga flestir samfélagsmiðlar það sameiginlegt að notandi gefur 

ákveðnar persónuupplýsingar um sjálfan sig og býr þannig til aðgang eða persónulega síðu. 

Notandi getur oftast nær stýrt aðgangi að persónulegri síðu sinni með því að samþykkja þá 

aðila sem fá aðgang, en persónuverndarstefna þjónustuaðila skal vera þannig að það sé 

sjálfgefin stilling á samfélagsmiðli að aðgangur sé einskorðaður við þá aðila sem notandi 

samþykkir.302 Þannig ber þjónustuaðili ábyrgð á því að tryggja notendum persónuvernd. Slík 

aðgangsstilling gefur til kynna að vinnsla sem fer fram á síðunni sé til persónulegra nota. 

Álitaefni er því hvernig málum yrði háttað í þeim málum þegar einstaklingur ákveður að hafa 

persónulega síðu sína opna, án nokkurrar takmörkunar. Persónuvernd hefur leyst úr 

framangreindu álitaefni, sbr. úrskurð Persónuverndar í máli nr. 2011/354, en í því máli var 

kvartað undan færslu sem birt var á Facebook sem innihélt persónuupplýsingar um kvartanda. 

Persónuvernd leit til þess að umrædd Facebook-síða hefði verið lokuð, þ.e. að aðgangur að 

henni hefði verið takmarkaður. Einnig var bent á það að eigandi síðunnar hefði átt 124 vini, en 

meðalfjöldi vina hjá notendum Facebook á þessum tíma hefði verið um 130. Vegna þessa var 

áætlað að Facebook-færsla viðkomandi einstaklings hefði einungis verið til persónulegra nota 

en ekki opinberra. Í úrskurði Persónuverndar í máli 2017/1182 laut kvörtun að birtingu myndar 

á Facebook. Umrædd mynd var af kvartanda og var notuð sem opnumynd. Við úrlausn málsins 

var lögð áhersla á það að myndin hefði verið opnumynd, en ekki er hægt að takmarka aðgang 

að slíkum myndum, auk þess sem Facebook-síða notandans hefði verið opin almenningi. Því 

var ekki fallist á að birting myndarinnar hefði eingöngu verið til persónulegra nota og vinnslan 

féll því undir gildissvið persónuverndalaga.303 

Út frá framangreindum málum má draga þá ályktun að í þeim tilfellum þegar notandi 

ákveður að hafa persónulega síðu sína opna, án nokkurrar takmörkunar svo hún sé opin öllum 

notendum samfélagsmiðilsins og jafnvel öllum öðrum netnotendum, litið sé svo á að 

upplýsingar sem þar er deilt séu aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda fólks og á undanþágan þá 

                                                        
301 Sama heimild 6. 
302 Sama heimild 6. 
303 Sjá niðurstöðu í nýlegum norskum dómi, Hålogaland lagmannsrett LH-2019-1192, þar sem vinnsla inni á 
opinni Facebook-síðu var talin opinber birting. Niðurstaðan í málinu byggir á almennum hegningarlögum en 
ekki persónuverndarlögum. 
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ekki við. Við slíkar aðstæður telst notandi að öllu jöfnu ábyrgðaraðili þeirra upplýsinga sem 

hann deilir.304 Þannig hefur því verið slegið föstu að aðgangsstillingar á samfélagsmiðlum spili 

stórt hlutverk við mat á því hvort vinnsla sé til persónulegra nota. Þá geti samfélagsmiðlar talist 

opinber vettvangur og dreifingu efnis inn á slíkum miðlum kann að svipa til opinberrar 

birtingar. 

Þá þykir höfundi áhugavert að velta því upp hvernig persónuleg not eru metin í þeim 

tilvikum þar sem aðgangur að persónulegri síðu notanda er takmarkaður, en notandinn á marga 

vini á samfélagsmiðlinum. Álitaefni er hvort fallist yrði á það í slíkum tilvikum að upplýsingum 

hefði verið dreift til óákveðins fjölda fólks, en líkt og áður segir hefur ekki verið minnst á 

ákveðinn lágmarksfjölda sem þarf að hafa aðgang að upplýsingunum svo þær teljist ekki vera 

til persónulegra nota. Talið hefur verið að stór vinahópur geti gefið til kynna að aðgangur að 

síðu notanda sé ekki takmarkaður við afmarkaðan hóp og upplýsingarnar séu þar af leiðandi 

ekki til persónulegra nota.305 Auk þess getur skipt máli hvernig notandi veldur fylgjendur sína. 

Þar sem ekki eru til neinar frekari leiðbeiningar um vinafjölda á samfélagsmiðlum í tengslum 

við umrætt álitaefni er það eitt víst að með dómi Evrópudómstólsins í máli Lindqvist er 

ótakmarkaður fjöldi fólks, mögulega allur heimurinn, of há tala til þess að vinnsla sem fer fram 

á slíkri síðu teljist vera til persónulegra nota. 

Auk þess sem stilla þarf aðgangi í hóf þarf vinnslan að vera í persónulegum tilgangi til 

þess að falla undir gildissvið c-liðar 2. mgr. 2. gr. pvrg. um undanþágu vegna vinnslu í eigin 

þágu. Þannig má vinnslan ekki vera í tengslum við atvinnustarfsemi eða stefna að 

fjárhagslegum ávinningi.306 Varðandi mat á tilgangi vinnslunnar er hægt að líta til mismunandi 

viðmiða. Tengsl milli hlutaðeigandi aðila eru eitt þeirra viðmiða, en þar er átt við tengsl milli 

hins skráða og þess einstaklings sem deilir upplýsingum svo og tengsl milli einstaklings sem 

deilir upplýsingum og móttakenda þeirra.307 Erfitt getur reynst að styðjast við slíkt viðmið þar 

sem samfélagsmiðlar geta gefið ranga mynd af raunverulegum vinatengslum.308 Afleiðingar 

þess að notandi samþykki fylgjendur eða vini á samfélagsmiðlum, óháð því hvort einhver 

tengsl séu þeirra á milli, eru þær sömu og ef síða notanda væri opin og engum takmörkunum 

háð.309 Því fjarlægari sem tengsl milli aðila eru í raunveruleikanum, því minni líkur eru á að 

                                                        
304 Sama heimild 6. 
305 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 6. 
306 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (114) 4. 
307 Sama heimild 4. 
308 International Working Group on Data Protection in Telecommunications, „Report and Guidance on Privacy 
in Social Network Services – „Rome Memorandum““ (n. 195) 2. 
309 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (157) 6. 
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fallist verði á að upplýsingar sem deilt er inni á slíkri síðu séu til persónulegra nota. Undanþága 

vegna vinnslu í eigin þágu á því ekki við. Tíðni og umfang vinnslu getur verið leiðbeinandi þar 

sem mikið umfang bendir til þess að vinnsla sé ekki framkvæmd í persónulegum tilgangi. Þá 

er einnig hægt að líta til þess hvort notandi komi fram á samfélagsmiðli fyrir hönd hóps fólks, 

sem kemur saman á skipulagðan hátt, s.s. vegna kosningarbaráttu eða sér um samfélagsmiðla 

fyrir hönd fyrirtækis eða samtaka.310 

Framangreind umfjöllun sýnir að vinnsla persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum þarf 

að vera í persónulegum tilgangi eða stefna að persónulegu markmiði ef hún á að falla undir 

gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu.311 Þegar vinnsla fellur undir gildissvið 

ákvæðisins ber notandinn ekki ábyrgð á henni þar sem persónuverndarlög eiga ekki við. Í þeim 

tilfellum þegar vinnsla fellur ekki undir gildissvið ákvæðisins ber að hafa í huga aðrar 

undanþágur laganna sem geta átt við um vinnsluna, sbr. framangreinda umfjöllun um 85. gr. 

pvrg., sbr. 6. gr. pvl. í kafla 3.3.2. Eigi aðrar undanþágur ekki við fellur vinnslan undir 

gildissvið persónuverndarlaga og notandinn er ábyrgðarðili vinnslunnar.  

Framangreindar tillögur 29. gr. starfshópsins sem er að finna í áliti hópsins nr. 5/2009 

um samfélagsmiðla taka að einhverju leyti mið af niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli 

Lindqvist, en fallast má á það að starfshópurinn gengur örlítið lengra í tillögum sínum.312 

 

6.1.2. Ábyrgð og skyldur notanda varðandi persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum 

Í þeim tilfellum þar sem notandi samfélagsmiðils telst vera ábyrgðaraðili vinnslu 

persónuupplýsinga á samfélagsmiðlinum ber hann ábyrgð á því að vinnslan sé í samræmi við 

persónuverndarlög og að gætt sé að réttindum hins skráða. Það þykir bæði óraunhæft og 

íþyngjandi að gera slíkar kröfur til samfélagsmiðlanotenda. Þó svo að persónuverndarlög geri 

ráð fyrir því að notendur samfélagsmiðla geti verið ábyrgðaraðilar vinnslu þess efnis sem þeir 

dreifa inni á sínum persónulegum síðum verður að teljast ólíklegt að notendur geri sér grein 

fyrir því að þeir geti borið ábyrgð og skyldur samkvæmt persónuverndarlögum.313 Ástæðu þess 

                                                        
310 Article 29 Data Protection Working Party, „Proposals for Amendments Regarding Exemption for Personal or 
Household Activities“ (114) 4. Sjá hér mál C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein g. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH [2018] EU:C:2018:388, mgr. 39-40. Í málinu var 
niðurstaðan sú að hugtakið ábyrgaraðili ætti að túlka rúmt og „fan page“ og Facebook Ireland voru 
sameiginlegir ábyrgðaraðilar vinnslunnar í málinu.  
311 Sama heimild 6. 
312 Mitrou L., „The General Data Protection Regulation: A Law for the Digital Age?“ (159) 26. 
313 European Data Protection Supervisor, „Opinion of the European Data Protection Supervisor on Promoting 
Trust in the Information Society by Fostering Data Protection and Privacy“ (2010) 
<https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-19_trust_information_society_en.pdf> skoðað 18. apríl 
2019, 14. 
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má rekja til þess að einstaklingar hafa almennt lítinn skilning á hugtökum og skilgreiningum 

persónuverndarlaganna og hvað í þeim felst, þar með talið að efni sem þeir deila á 

samfélagsmiðlum geti falli undir gildissvið laganna. Auk þess er ekki hægt að gera ráð fyrir 

því að allir samfélagsmiðlanotendur geri sér grein fyrir þeim afleiðingum sem háttsemi þeirra 

kann að hafa með sér í för, til dæmis hvað varðar brot á réttindum annarra einstaklinga til 

friðhelgi einkalífs og persónuverndar.314 

Líkt og áður greinir leiðir rúm skilgreining á hugtakinu ábyrgðaraðili til ýmissa álitaefna, 

þ. á m. fjölda mála milli einstaklinga innbyrðis þar sem kvörtun lýtur að því að einn 

einstaklingur hafi misnotað persónuupplýsingar annars með því að deila þeim inn á 

samfélagsmiðla. Varðandi þetta álitaefni hefur verið litið svo á að samfélagsmiðillinn sjálfur, 

þ.e. þjónustuaðilinn, sé betur til þess fallinn að gæta að réttindum þriðja aðila.315 Í 18. lið 

formálsorða persónuverndarreglugerðarinnar kemur fram að ábyrgðaraðilar og vinnsluaðilar 

sem setja fram leiðir til að vinna persónuupplýsingar í þágu einstaklings eða fjölskyldu hans 

verði ekki undanþegnir ákvæðum reglugerðarinnar þó svo að notandi falli undir gildissvið 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Þannig hefur ákveðin breyting átt sér stað með 

persónuverndarreglugerðinni, þar sem aukin ábyrgð er lögð á herðar þjónustuaðila 

samfélagsmiðils. Engu að síður ber að fara varlega í því að færa alla ábyrgð notenda yfir á 

þjónustuaðila. Þó svo að aukin ábyrgð sé sett á herðar þjónustuaðila kemur það ekki í veg fyrir 

það að notendur samfélagsmiðla bera þó ábyrgð á þeim upplýsingum sem þeir deila um aðra 

inn á slíkum vettvangi og uppfylli skilyrði persónuverndarlaga. Auk þess myndi slík ábyrgð 

þjónustuaðila leiða til þess að ógerlegt væri að halda úti samfélagsmiðli þar sem þjónustuaðila 

bæri skylda til þess að fara yfir hverja færslu notenda miðilsins til þess að ganga úr skugga um 

að vinnslan sé í samræmi við persónuverndarlög. Ef samfélagsmiðlar á borð við Facebook yrðu 

látnir gegna eftirlitshlutverki gagnvart notendum sínum yrði álitaefni hversu langt slíkir miðlar 

mættu ganga í því starfi, með hliðsjón af rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs sem felur í sér 

réttinn til þess að verða ekki fyrir afskiptum af hálfu stjórnvalda eða annarra aðila. Þá þyrfti 

einnig að huga að rétti notendans til tjáningarfrelsis. Þá er vert að benda á að þó að svo virðist 

sem aukin ábyrgð sé lögð á herðar þjónustuaðila kemur það ekki í veg fyrir að notendur 

samfélagsmiðla beri ábyrgð á þeim upplýsingum sem þeir deila um aðra á slíkum vettvangi og 

að þeim beri að uppfylla skilyrði persónuverndarlaga. Þá hefur verið lagt til að notendur afli 

                                                        
314 Sama heimild 76. liður 14. 
315 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (n. 157) 11-12. 
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samþykkis frá þriðja aðila ætli þeir að vinna upplýsingar er hann varða eða deila mynd af 

tilteknum aðila inn á samfélagsmiðla.316  

 

6.2. Samantekt 
Í þessum kafla var fjallað um samfélagsmiðla og þeir skilgreindir. Fjallað var um þau áhrif sem 

slíkir miðlar hafa haft á umfang og álitaefni á sviði persónuverndar. Jafnframt var gerð grein 

fyrir þeim aðstæðum þar sem einstaklingur telst vera ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga 

sem á sér stað á samfélagsmiðlum, að teknu tilliti til undanþágunnar vegna vinnslu í eigin þágu. 

Einnig var rýnt í álit 29. gr. starfshópsins nr. 5/2009 um samfélagsmiðla varðandi þauð viðmið 

sem líta má til við mat á því hvort og hvenær einstaklingur telst ábyrgðaraðili slíkrar vinnslu 

persónuupplýsinga.   

                                                        
316 Sama heimild 7. 
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7. Niðurstöður 
Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að svara þeim lagalegu álitaefnum sem fylgt hafa 

tækniþróun undanfarinna ára og aukinni net- og samfélagsmiðlanotkun einstaklinga. Í 

nútímasamfélagi og með tilkomu samfélagsmiðla reynist vandasamt að greina á milli vinnslu 

persónuupplýsinga sem er til persónulegra nota og annarra nota. Mörkin þar á milli verða sífellt 

óljósari og afmörkun gildissviðs c-liðar 2. mgr. 2. gr. pvl., sem kveður á um undanþágu vegna 

vinnslu í eigin þágu, flóknari en nokkru sinni fyrr. 

Markmið og tilgangur ritgerðar þessarar var að kanna hvernig gildissvið undanþágu 

vegna vinnslu í eigin þágu hefur verið túlkað í framkvæmd og hvort núgildandi löggjöf á sviði 

persónuverndar veiti grundvallarréttindum einstaklinga nægilega vernd. Í því skyni rýndi 

höfundur í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og úrlausnir Persónuverndar í málum þar sem 

reyndi á gildissvið umrædds ákvæðis. Í þeirri umfjöllun var stuðst við niðurstöðu dómstóla á 

grundvelli tilskipunar 95/46/EB þar sem dómaframkvæmd á grundvelli 

persónuverndarreglugerðarinnar er af skornum skammti. Þá var rýnt í reglugerðardrög 

framkvæmdastjórnarinnar og breytingartillögur sem lagðar voru fram í því skyni að kanna 

hvort gildissvið ákvæðisins hafi verið betur skilgreint í persónuverndarreglugerðinni og tekið 

nauðsynlegum breytingum í takt við tækniþróun og hvort það tryggi einstaklingum þannig 

aukna vernd grundvallarréttinda. Þá dró höfundur ályktanir út frá þeim breytingum sem áttu 

sér stað á ákvæðinu með tilkomu persónuverndarreglugerðarinnar og kannaði möguleg áhrif 

þeirra á túlkun og beitingu ákvæðisins í framkvæmd.  

  Í því skyni að komast að því hvers vegna réttur til persónuverndar er orðinn einn 

veigamesti réttur einstaklinga í nútímasamfélagi voru tengsl réttarins við réttinn til friðhelgi 

einkalífs könnuð. Réttur til persónuverndar er mikilvægur þáttur í friðhelgi einkalífs en með 

réttindaskránni fékk persónuvernd stöðu grundvallarréttinda. Tækniþróun og tilkoma Netsins 

hafa gert það að verkum að vandasamt reynist að tryggja rétt til persónuverndar en einstaklingar 

deila nú persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Við slíkar aðstæður reynir 

oft á samspil grundvallarréttarins til friðhelgi einkalífs og persónuverndar annars vegar og 

tjáningarfrelsis hins vegar. Mörk framangreindra réttinda eru vandfundin og erfitt getur reynst 

að komast að endanlegri niðurstöðu um hvorir hagsmunirnir vegi þyngra. 

 Því næst var vikið að lagalegri þróun persónuverndar innan EES og áhrifum hennar á 

íslenskan rétt. Farið var yfir löggjöf á Íslandi á sviði persónuverndar þar sem gerð var grein 

fyrir markmiði laganna auk þess sem efnislegu og landfræðilegu gildissviði laganna voru gerð 

góð skil. 
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 Þá var fjallað um 2. tölul. 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 95/46/EB sem kveður á um 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Samhengisins vegna þótti höfundi mikilvægt að fjalla 

um ákvæðið eins og það var að finna í tilskipuninni þar sem það hélst að mestu leyti óbreytt í 

persónuverndarreglugerðinni. Þá var dómur Evrópudómstólsins í máli Lindqvist reifaður og 

helstu þættir dregnir saman í því skyni að skýra gildissvið ákvæðisins betur. Af niðurstöðum 

dómstólsins dró höfundur tvær mikilvægar ályktanir. Í fyrsta lagi taldi höfundur að túlkun 

dómstólsins á gildissviði ákvæðisins stæðist ekki í nútímasamfélagi. Í öðru lagi var sú ályktun 

dregin að þröng túlkun á gildissviði ákvæðisins líkt og í máli Lindqvist gæti leitt til skerðingar 

á rétti einstaklinga til tjáningarfrelsis á Netinu með hliðsjón af aukinni Net- og 

samfélagsmiðlanotkun einstaklinga. Rýnt var í frekari dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 

varðandi svipuð álitaefni til þess að kanna möguleg áhrif niðurstöðunnar í máli Lindqvist á 

túlkun gildissviðs undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. Þá var lögð áhersla á umfjöllun um 

samspil grundvallarréttindanna til friðhelgi einkalífs annars vegar og tjáningarfrelsis hins 

vegar. 

 Fjallað var um reglugerðardrög framkvæmdastjórnarinnar og breytingartillögur sem 

þeim fylgdu í tengslum við þróun undanþáguákvæðisins. Rýnt var í breytingar á orðalagi 

ákvæðisins með það að markmiði að skýra betur gildissvið ákvæðisins í samræmi við vilja 

löggjafans. Þá var fjallað um undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu eins og hana er að finna í 

c-lið 2. mgr. 2. gr. pvrg. Líkt og áður segir var ákvæðið að mestu leyti tekið óbreytt upp í 

persónuverndarreglugerðina, en í 18. lið formálsorða reglugerðarinnar er nú að finna tilvísun í 

notkun samfélagsmiðla og aðra netnotkun.  

Loks var fjallað um samfélagsmiðla og áhrif þeirra á umfang og álitaefni á sviði 

persónuverndar. Gerð var grein fyrir þeim aðstæðum þar sem einstaklingur telst gegna 

hlutverki ábyrgðaraðila þeirrar vinnslu sem hann framkvæmir á Netinu og tengslum þess við 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu. 

Niðurstaða höfundar varðandi það hvernig gildissvið undanþágu vegna vinnslu í eigin 

þágu er skilgreint í þeim tilvikum þegar einstaklingur deilir persónuupplýsingum á 

samfélagsmiðlum var sú að persónuverndarreglugerðin skýrði það á ófullnægjandi máta. 

Orðalag ákvæðisins hélst óbreytt auk þess sem 18. liður formálsorða reglugerðarinnar hefur 

ekki að geyma neinar frekari viðmiðanir sem hafa má til hliðsjónar við mat á því hvort vinnsla 

sé til persónulegra nota eða annarra nota. Á það var fallist í ritgerð þessari að fordæmi 

Evrópudómstólsins í máli Lindqvist, sem er enn þann dag í dag helsta heimildin hvað varðar 

beitingu undanþáguákvæðisins í þeim tilvikum þegar einstaklingur vinnur persónuupplýsingar 
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á Netinu, yrði ekki talin eiga sér stoð í nútímasamfélagi þar sem nálgunin þótti ekki hafa haldið 

í við tækniþróun og aukna netnotkun einstaklinga.  

Varðandi það hvort löggjöf á sviði persónuverndar tryggi jafnvægi milli 

grundvallarréttindar einstaklinga til friðhelgi einkalífs og persónuverndar annars vegar og 

tjáningarfrelsis hins vegar var það niðurstaða höfundar að með niðurstöðu í máli Lindqvist 

hefði dómstóllinn viðurkennt ákveðin þolmörk þegar kæmi að samræmi aðildarríkja í túlkun á 

stjórnarskrárvörðum réttindum. Ósamræmi ríkti milli aðildarríkja í túlkun 9. gr. tilskipunar 

95/46/EB en ákvæðið fjallaði um takmarkanir á friðhelgi einkalífs til að samræma réttinn til 

friðhelgi einkalífs og reglur um tjáningarfrelsi í ákveðnum tilvikum. Ósamræmi milli 

aðildarríkja varðandi rétt einstaklinga til tjáningarfrelsis og þröng túlkun á framangreindu 

ákvæði gæti þar með leitt til skerðingar á rétti einstaklings til tjáningarfrelsis. Þá telur höfundur 

að áhugavert verði að fylgjast með áhrifum réttindaskrárinnar á nálgun Evrópudómstólsins og 

aðildarríkjanna sjálfra í þeim málum þar sem tryggja þarf jafnvægi milli grundvallarréttinda 

einstaklinga. Þá er ekki hægt að ákvarða niðurstöðu varðandi það hvort jafnvægi væri náð milli 

framangreindra grundvallarréttinda eingöngu með hliðsjón af Evrópureglum heldur þurfti að 

taka tillit til viðeigandi laga aðildarríkjanna sjálfra. 

Að lokum var það niðurstaða höfundar að orðalag 85. gr. pvrg. viðurkenni ríkari rétt 

einstaklinga til tjáningarfrelsis þannig að aðildarríki skuli samræma réttinn til persónuverndar 

og réttinn til tjáningar- og upplýsingafrelsis í öllum málum, en það sé ekki takmarkað við 

ákveðin tilvik. Slík ályktun er í samræmi við úrlausnir eftirlitsyfirvalda og dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins, til dæmis í máli Satamedia. Dómaframkvæmd er lýtur að gildissviði 

undanþágu vegna vinnslu í eigin þágu er af skornum skammti. Að því sögðu er óljóst hvort 

núgildandi lög um persónuvernd og persónuverndarreglugerðin tryggi jafnvægi milli 

grundvallarréttinda í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga af hálfu einstaklinga sem á sér 

stað á samfélagsmiðlum. Því var það niðurstaða höfundar að gildissvið ákvæðisins komi til 

með að skýrast með frekari dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og úrlausnum 

eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna á næstu árum.   
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