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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um flutningsrétt 2. mgr. 20. gr. nýrra persónuverndarlaga nr. 90/2018. 

Ákvæðið innleiddi 20. gr. nýrrar persónuverndarreglugerðar (ESB) 2016/679, sem hefur að 

geyma nánari skilyrði um beitingu réttarins. Í ákvæðinu felst að skráðum einstaklingum er 

veittur réttur til að fá persónuupplýsingar um sig, sem þeir hafa sjálfir látið ábyrgðaraðila í té, 

afhentar á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Einnig er þeim veittur réttur til að fá slík 

gögn send beint frá einum ábyrgðaraðila til annars. Ákvæðið hefur hins vegar að geyma mjög 

matskennd skilyrði sem kveða á um framkvæmd og takmarkanir á réttinum. Hér er um nýmæli 

í persónuverndarlöggjöf að ræða. Þar sem ekki er hægt að líta til eldri réttarframkvæmdar hefur 

verið uppi talsverð óvissa um túlkun ákvæðisins.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvaða áhrif matskennd skilyrði 2. 

mgr. 20. gr. laga nr. 90/2018 hafi á inntak og framkvæmd réttar skráðs einstaklings til að fá 

eigin persónuupplýsingar fluttar. Í ritgerðinni er jafnframt komist að þeirri niðurstöðu að 

skilyrði ákvæðisins munu ólíklega hafa áhrif á rétt skráðs einstaklings til að fá 

persónuupplýsingar um sig, á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Hins vegar má vera 

ljóst að skilyrði ákvæðisins geta leitt til þess að ekki verði hægt að fara fram á að gögn verði 

send beint frá einum ábyrgðaraðila til annars. Má því vera ljóst að ákvæðið þarfnast frekari 

skýringar til þess að flutningsrétturinn verði ekki túlkaður sem naum framlenging á réttinum 

til aðgangs.  
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Abstract 

The subject of this thesis is to discuss the new right to data portability of the second paragraph 

of Article 20 in the new Icelandic Privacy Act no. 90/2018. The provision implemented Article 

20 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, which contains further conditions 

for the application of the new right. The provision gives data subjects the right to receive 

personal data concerning them, which they have provided to a controller, in a structured, 

commonly-used and machine readable format. They are also entitled to transmit such data 

directly from one controller to another. However, the provision contains conditions subject to 

interpretation that stipulate the implementation and limitations of the right. The right to data 

portability is a novelty in privacy law. As it is not possible to apply older precedents to the 

right there has been considerable uncertainty about the interpretation of the provision.  

The main subject of this thesis is to examine the impact of the conditions set out in the 

second paragraph of Article 20 of the new Privacy Act on the content and execution of the right 

of a data subject to have his personal information transmitted. The main conclusion in the thesis 

are that the uncertainty about the unclear conditions of the provision will unlikely affect the 

right of data subjects to receive their personal information in a structured, commonly-used and 

machine-readable format. However, as a consequence of the unclear conditions of the provision 

the data may not be sent directly from one controller to another. It can therefore be clear that 

the provision requires further clarification, if it is to achieve its aim and not be considered as a 

mere extension of the right to access.  
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1 Inngangur 

Persónuupplýsingar hafa verið nefndar hin „nýja olía“1. Óhætt er að segja að slíkar upplýsingar 

geta í það minnsta falið í sér verðmæti, einkum ef unnið er úr þeim. Ein af meginástæðum þess 

að slíkar upplýsingar eru nú metnar til verðmæta má rekja til breytinga sem fylgt hafa myndun 

upplýsingasamfélagsins. Ný viðfangsefni hafa að sama skapi myndast í kjölfarið á sviði 

verndar persónuupplýsinga, til að mynda hefur söfnun og miðlun þeirra aukist verulega. Einnig 

hefur einkafyrirtækjum nú verið gert kleift að nýta þær við starfsemi sína í áður óþekktum 

mæli. Þá virðast einstaklingar gera persónuupplýsingar aðgengilegar í auknum mæli í gegnum 

veraldarvefinn. Til þess að svara þessari þróun samþykkti Evrópusambandið (ESB)2 nýverið 

heildstætt og endurskoðað regluverk utanum vernd persónuupplýsinga. Hér er um að ræða hina 

nýju persónuverndarreglugerð ESB 2016/6793, sem tók í gildi þann 25. maí 2018. Reglugerðin 

hefur að geyma tvö meginmarkmið, annað er réttindamiðað á meðan hitt byggist á þörfum hins 

stafræna innri markaðar (e. Single Digital Market)4 og nauðsyn á samræmdri framkvæmd. 

Hin nýja reglugerð var nýverið innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (pvl.)5, með lögunum voru bæði gerðar úrbætur á 

eldri réttindum skráðra einstaklinga (e. data subject)6 ásamt því að ný réttindi voru kynnt. Í 2. 

mgr. 20. gr. laganna er að finna nýjan rétt skráðs einstaklings til þess að fá persónuupplýsingar 

um sig fluttar, gjarnan kallaður flutningsréttur (e. data portability)7 í daglegu tali. Ákvæðið er 

nýmæli í persónuverndarlöggjöf og má rekja það til 20. gr. reglugerðarinnar, þar sem kveðið 

er nánar á um skilyrði fyrir beitingu flutningsréttarins.  

Þrátt fyrir að mikil eftirvænting ríki um áhrif flutningsréttarins, þá ríkir einnig talsverð 

óvissa um túlkun ákvæðisins, hvað varðar bæði inntak og framkvæmd þess. Þessa óvissu má 

að hluta til rekja til þess að flutningsrétturinn er nýmæli og hefur eðli málsins samkvæmt ekki 

                                                 

1 Jose Belo og Patricia Macedo Alves, „The right to data portability An in-depth look“ (2018) 2(1) Journal of Data 

Protection & Privacy 1, 3 <https://ingentaconnect.com/content/hsp/jdpp/2018/00000002/00000001> skoðað 10. 

janúar 2019. 
2 The European Union, (hér eftir „ESB“). 
3 Regulation (EU) 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) [2016] OJ L119/1, (hér eftir „reglugerðin“). 
4 Með hinum „stafræna innri markaði ESB“ er stefnt að því að búa til nýtt regluverk sem ætlað er að brjóta niður 

hindranir milli ríkja innan ESB/EES til að tryggja einsleitan, rafrænan markað. 
5 Hér eftir „pvl.“. 
6 Með „skráðum einstakling“ er átt við einstakling sem er persónugreindur eða persónugreinanlegur í upplýsingum 

sem ábyrgðaraðili hefur undir höndum, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. 
7 Hér eftir „flutningsréttur“ eða „rétturinn til flutnings“. 
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myndast nein fordæmi um túlkun réttarins, hvorki hjá dómstólum né eftirlitsyfirvöldum. Þá 

hafa aðildarríki ESB, stofnanir ESB og fræðimenn einnig deilt mismunandi skoðunum um 

réttinn, jafnvel þrátt fyrir að fyrsta verk svonefnds 29. gr. vinnuhóps, eftir samþykkt hinnar 

nýju reglugerðar, hafi verið að gefa út ítarlegar leiðbeiningar um flutningsréttinn8. Það hefur 

því ekki tekist að taka allan vafa um hvernig túlka megi 2. mgr. 20. gr. pvl. í framkvæmd og 

þar með hvað felst í rétti skráðs einstaklings til að flytja eigin persónuupplýsingar.  

Í flutningsréttinum felst réttur handa skráðum einstakling til að flytja eigin 

persónuupplýsingar. Skipta má réttinum í tvennt: Í fyrsta lagi er skráðum einstakling veittur 

réttur til að krefjast afhendingar persónuupplýsinga sinna, sem hann hefur látið ábyrgðaraðila 

í té, á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði, án þess að ábyrgðaraðili hindri það. Í öðru 

lagi þá er honum veittur réttur til að fá slíkar upplýsingar sendar frá einum ábyrgðaraðila beint 

til annars, ef það er tæknilega framkvæmanlegt. Flutningsrétturinn er þó háður skilyrðum og 

undantekningum sem nánar er kveðið á um í 20. gr. reglugerðarinnar. Hins vegar eru skilyrði 

ákvæðisins að mörgu leyti matskennd, og þarfnast frekari skýringar. 

Ljóst er að rétturinn stefnir að því að veita skráðum einstaklingum mikla réttarbót, með 

því að veita þeim aukið forræði og aukna stjórn yfir persónuupplýsingum sínum. Á móti kemur 

að slíkur réttur getur að ýmsu leyti verið íþyngjandi fyrir ábyrgðaraðila. Hins vegar þá veltur 

inntak flutningsréttarins að miklu leyti á túlkun 2. mgr. 20. gr. pvl. Meginviðfangsefni þessarar 

ritgerðar er að leita svara við því hvaða áhrif matskennd skilyrði 2. mgr. 20. gr. laga nr. 90/2018 

hafi á inntak og framkvæmd réttar skráðs einstaklings til að fá eigin persónuupplýsingar fluttar. 

Til þess að svara ofangreindri spurningu verður efnisskipan ritgerðarinnar hagað á þá 

leið að fyrst verður fjallað almennt um þróun „verndar persónuupplýsinga“ skráðra 

einstaklinga og verður þar litið til meginatriða nýrra persónuverndarlaga. Næst verður gerð 

grein fyrir flutningsrétti 2. mgr. 20. gr. pvl. Því næst verður litið til tengsla réttarins við önnur 

réttindi skráðra einstaklinga í III. kafla laganna. Þar að auki verður sjónum beint að túlkun á 

matskenndum skilyrðum 2. mgr. 20. gr. pvl. og gerð ítarleg grein fyrir áhrifum þeirra á inntak 

og framkvæmd réttar skráðs einstaklings til að flytja eigin persónuupplýsingar. Að lokum verða 

dregnar saman niðurstöður. 

 Í öðrum kafla verður fjallað um uppruna „verndar persónuupplýsinga“ í ESB, 

réttarheimildir á því sviði, stofnanaverk er kemur að lagasetningu, framkvæmd og túlkun 

                                                 

8 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (5. apríl 2017) WP 242 

rev.01 <http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099> skoðað 6. janúar 2019 (hér eftir 

„leiðbeiningar 29. gr. vinnuhópsins“). 
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slíkrar löggjafar. Þá verður einnig vikið að þjóðréttarlegri skuldbindingu Íslands til að innleiða 

Evrópulöggjöf á sviði persónuverndar vegna aðildar að EES-samningnum. 

Í þriðja kafla verður fjallað um meginatriði, markmið, lykilhugtök og gildissvið nýju 

laganna. 

Í fjórða kafla hefst umfjöllun um flutningsrétt 2. mgr. 20. gr. pvl. Farið verður yfir 

forsögu réttarins, megininntak hans og hvenær hann eigi við. Þá verður einnig litið til þeirra 

undantekningarreglna sem gilda um réttinn.  

Í fimmta kafla  verður vikið að samspili flutningsréttarins við önnur réttindi skráðra 

einstaklinga. Sjónum verður beint að tengslum flutningsréttarins við réttinn til að gleymast, í 

1. mgr. 20. gr. pvl., og réttinn til aðgangs í 2. mgr. 17. gr. pvl.  

Í sjötta kafla, sem er þungamiðja ritgerðarinnar, verður fjallað um hvernig túlka megi 

matskennd skilyrði 2. mgr. 20. gr. pvl., með hliðsjón af nánari skilyrðum 20. gr. 

reglugerðarinnar, í því skyni að varpa ljósi á hver áhrif þeirra geti verið á inntak og framkvæmd 

réttar skráðs einstaklings til að flytja eigin persónuupplýsingar samkvæmt ákvæðinu. 

Að lokum er í sjöunda kafla gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðarinnar. 
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2 Vernd persónuupplýsinga 

Hugtakið „vernd persónuupplýsinga“ kemur hvergi fyrir í íslenskum lögum, heldur hefur verið 

farið með vernd þeirra í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar og Evrópureglur út frá þeirri 

forsendu að vernd persónuupplýsinga sé þáttur í friðhelgi einkalífs (e. privacy).9  

Friðhelgi einkalífs er lögfest hér á landi í 71. gr. laga nr. 33/1944, um stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands10. Þá er friðhelgi einkalífs einnig tryggð í 8. gr. laga nr. 62/1994, sem veittu 

Mannréttindasáttmála Evrópu11 lagalegt gildi á Íslandi. Jafnframt hefur komið fram í 

dómaframkvæmd hér á landi að friðhelgi einkalífs nái til persónuupplýsinga. Má þar vísa til 

dóms Hæstaréttar Íslands frá 27. nóvember 2003, í máli nr. 151/2003, þar sem fram kom að 

ótvírætt þætti að 71. gr. stjskr. næði til persónuupplýsinga í skilningi 1. tl. 1. mgr. 2. gr. 

þágildandi laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga12. Veitti hún 

þannig hverjum manni friðhelgi um einkalíf sitt að því leyti. 

Talið hefur verið að vernd persónuupplýsinga skuli ekki vera innifalin í lögum er fjalla 

að meginstefnu um friðhelgi einkalífs. Hefur sú nálgun verið talin of þröng, í ljósi þess að 

persónuverndarlögum sé ætlað meira en eingöngu það hlutverk að vernda einstaklinga gegn 

brotum gegn friðhelgi einkalífs þeirra. Þeim sé ekki síður ætlað að koma í veg fyrir ólögmæta 

meðferð á persónuupplýsingum.13 Þessum tveimur réttindum hefur til að mynda verið líkt við 

tvíbura, sem séu þó ekki eineggja.14 Má því segja að þrátt fyrir að um náskyld réttindi sé að 

ræða sé hægt að greina þau í sundur á ýmsa vegu. Til að átta sig betur á aðgreiningu réttindanna 

má meðal annars horfa til ástæðna fyrir lögfestingu þeirra. 

 Friðhelgi einkalífs á rætur sínar að rekja til fimmta áratugarins, í 12. gr. 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna15 frá árinu 1948 og síðar í 8. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu16 árið 1950. Upplýsingasamfélag nútímans fór ekki að myndast 

fyrr en nokkru síðar, eða á níunda áratug síðustu aldar, en þá var rafræn vinnsla fyrst talin ógna 

friðhelgi einstaklinga. Af þeim sökum var sett á fót nefnd af Evrópuráðinu (e. Council of 

Europe) í þeim tilgangi að skrifa sáttmála um vernd einstaklinga þegar kemur að rafrænni 

                                                 

9 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, 2. kafli greinargerðar. 
10 Hér eftir „stjskr“. 
11 Hér eftir „MSE“. 
12 Hér eftir „lög nr. 77/2000“. 
13 Douwe Korff, Data Protection Law in Practice in the European Union (FEDMA DMA 2005) 1. 
14 Christopher Kuner, European data protection law : corporate compliance and regulation (2. útg., OUP 2007) 

3. 
15 United Nations Universal Decleration of Human Rights. 
16 The European Convention on Human Rights. 
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vinnslu persónuupplýsinga. Í kjölfar þeirrar vinnu varð til samningur Evrópuráðsins nr. 108, 

frá 28. janúar 1981, um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga 

(samningur ESB nr. 108)17. Samningurinn er enn þann dag í dag eini lagalega bindandi, 

alþjóðlegi sáttmálinn á sviði persónuupplýsingaréttar.18 Af þessu má sjá að rétturinn til 

friðhelgi einkalífs var tryggður langt á undan myndun upplýsingasamfélagsins. Réttinum var 

ekki ætlað það markmið að vernda einstaklinga gagnvart vinnslu persónuupplýsinga með 

sjálfvirkri vinnslu (e. by automated means), þ.e. rafrænni vinnslu á tölvu. Það var því ekki 

fjallað um vernd persónuupplýsinga í sérstökum reglum fyrr en síðar, vegna tilkomu tölva og 

veraldarvefsins. 

Þá grundvallast einnig munur þessara tveggja réttinda í þeim aðskilnaði sem fram 

kemur í 7. og 8. gr. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi (réttindaskrá ESB)19. 

Annars vegar er í 7. gr. kveðið á um að sérhver maður eigi rétt til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, 

heimilis og samskipta. Hins vegar er í 8. gr. réttindaskrár ESB fjallað um vernd 

persónuupplýsinga, en þar segir nánar tiltekið að: 

 

Sérhver maður á rétt til verndar eigin persónuupplýsinga.  

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.  

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

 

Í ákvæðinu er sérstaklega kveðið á um vernd persónuupplýsinga sem grundvallarréttinda. Þá 

er fjallað um afmörkuð réttindi sem felast í vernd persónuupplýsinga í 2. mgr. 8. gr. ákvæðisins. 

Af því sem hér hefur verið rakið verður því að taka undir þá staðhæfingu að of takmarkandi sé 

að fella vernd persónuupplýsinga undir löggjöf sem er að meginstefnu ætlað að kveða á um 

friðhelgi einkalífs. Þannig er um tvö aðskilin grundvallarréttindi að ræða, jafnvel þrátt fyrir að 

þau stefni bæði að því markmiði að vernda einstaklinga. Segja má að á meðan friðhelgi 

einkalífs sé almenn bannregla gegn truflunum á mikilvægum réttindum manna, sem eru 

                                                 

17 Samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga nr. 108 (samþykktur 28. janúar 

1981, tók gildi 1. júlí 1991) Stjtíð. C, 5/1991, (hér eftir „samningur ESB nr. 108“). 
18 European Union Agency For Fundamental Rights og Council of Europe, Handbook on European data 

protection law (European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe 2018) 24. 
19 Charter of fundamental rights of the European Union (hér eftir „réttindaskrá ESB“). 
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nátengd persónum þeirra, sé réttur einstaklinga til verndar persónuupplýsinga bæði nýlegri, 

sérgreindari og afmarkaðri réttur, sem nái eingöngu til efnissviðs pvl.20 

Jafnvel þótt vernd persónuupplýsinga tilheyri sérgreindara og afmarkaðra efnissviði má 

á móti færa fyrir því rök að rétturinn til verndar persónuupplýsinga geti talist víðtækari en 

rétturinn til friðhelgi einkalífs. Með því er átt við að gildissvið pvl. nái til vinnslu 

persónuupplýsinga, sbr. 1. mgr. 4. gr. pvl., algjörlega óháð því hver áhrif hennar eru á friðhelgi 

einkalífs viðkomandi einstaklings. 

 

2.1 Lagaumgjörð 

Fyrsta löggjöf, er fjallaði sérstaklega um vernd persónuupplýsinga, var lögfest í 

sambandsríkinu Hessen í Vestur-þýskalandi árið 1970.21 Mörg Evrópuríki fylgdu í kjölfarið 

með því að lögfesta vernd persónuupplýsinga.22 Umrædd lög voru byggð á kjarna meginreglna 

um persónuvernd, sem finna má í samningi ESB nr. 108. Þessi leið aðildarríkja leiddi hins 

vegar til verulegs munar bæði á lagasetningu og framkvæmd löggjafar milli aðildarríkja ESB 

er kvað á um vernd persónuupplýsinga. Í ljósi þess taldi framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins23 nauðsynlegt að afnema það sem hindraði frjálsa för persónuupplýsinga 

ásamt því að samræma þyrfti lög aðildarríkjanna til að skýra réttarstöðu einstaklinga með tilliti 

til verndar persónuupplýsinga í samræmi við markmið innri markaðarins (e. internal market)24. 

Framkvæmdastjórnin lagði í því skyni árið 1990 fram tillögu að samræmdu regluverki um 

vernd persónuupplýsinga í Evrópu, í þeim tilgangi að ná fram samræmingu laga milli 

aðildarríkja ESB á sviði persónuverndar.25 

 

 

  

                                                 

20 Páll Sigurðsson, Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar (Codex 2010) 19. 
21 European Union Agency For Fundamental Rights og Council of Europe (n. 18) 18. 
22 sama heimild 18. 
23 The European Commission, (hér eftir „framkvæmdastjórn ESB“ eða „framkvæmdastjórnin“). 
24 8. liður formálsorða tilskipunar 95/46/EB. 
25 Commission, „Proposal for a Council Directive concerning the protection of individuals in relation to the 

processing of personal data“ COM (1990) 314 final. 
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Réttarkerfi ESB er sjálfstætt og byggist á sjálfstæðum réttarheimildum26.27 Lýsa má 

stigveldi réttarheimilda ESB með eftirfarandi hætti, þar sem sú rétthæsta er efst: 

 

1. Frumréttur (Stofnsáttmálar og mannréttindaskrá). 

2. Meginreglur laga. 

3. Þjóðréttarsamningar. 

4. Afleidd löggjöf. 

5. Dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.28 

 

Efnisrétt Evrópulöggjafar er einkum að finna í afleiddri löggjöf, þ.e. reglugerðum og 

tilskipunum. Hún verður hins vegar að sækja lagastoð sína í stofnsáttmála ESB, sbr. 288. gr. 

Lissabon-sáttmálans29. Fyrsta Evrópulöggjöfin á sviði persónuverndar var tilskipun 95/46/EB, 

sem tók gildi 24. október árið 1995. Á sama tíma og hún var samþykkt var aftur á móti hvergi 

að finna ákvæði um mannréttindi eða vernd persónuupplýsinga í frumrétti ESB. Tilskipunin 

var því sett með stoð í 189. gr. b-liðar stofnsáttmála Evrópubandalagsins30 en ákvæðið fjallar 

um innri markaðinn, þar sem kveðið er á um frjálst flæði upplýsinga milli aðildarríkja. 

Samhliða þeim breytingum, sem gerðar voru á stjórnkerfi ESB með samþykkt SUSE 

þann 13. desember árið 2007 var ákveðið að endurskoða evrópska persónuverndarlöggjöf.31 

Endurskoðunin var byggð á grundvelli nýs ákvæðis í 1. mgr. 16. gr. SUSE, sem fjallar um rétt 

einstaklinga til verndar persónuupplýsinga sinna. Þá er kveðið á um heimild Evrópuþingsins32 

og ráðsins33 til að mæla fyrir um reglur er varða einstaklinga með tilliti til bæði vinnslu og 

frjálsrar farar persónuupplýsinga, í 2. mgr. 16. gr. SUSE. Einnig var með gildistöku sáttmálans 

fyrrnefndri 8. gr. réttindaskrár ESB, sem fjallar um vernd persónuupplýsinga, veitt staða 

frumréttar í réttarheimildarröð ESB. Varð því vernd persónuupplýsinga gerð að 

grundvallarréttindum í ESB-rétti, í kjölfar lögfestingar sáttmálans.     

                                                 

26 Með réttarheimild er átt við „þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – sem almennt 

er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt 

eða í ákveðnu tilviki“. 
27 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (3. útg., Hið íslenska bókmenntafélag 2007) 75. 
28 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins – 

Megindrættir (Hið Íslenska Bókmenntafélag 2011) 49-50. 
29 Consolidated version of the Treaty of the European Union and the Treaty on the Functioning of the European 

Union [2012] OJ C326/01, (hér eftir „SUSE“). 
30 Hér er um að ræða sambærilegt ákvæði og finna má í 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins þar 

sem kveðið er á um innri markaðinn. 
31 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög – Skýringarrit (Fons Juris 2015) 36. 
32 The European parliament, (hér eftir „Evrópuþingið“). 
33 The Council, (hér eftir „ráðið“). 
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Aðalástæðu endurskoðunarinnar má þó einnig rekja til örrar tækniþróunar og 

hnattvæðingar, sem leiddu til nýrra viðfangsefna á sviði verndar persónuupplýsinga innan ESB. 

Eldri löggjöf var í formi tilskipunar og eftirlét aðildarríkjum því val um form og aðferð við 

innleiðingu, sbr. 3. mgr. 288. gr. SUSE. Afleiðing þess var meðal annars sú að tilskipunin var 

ekki talin geta spornað gegn sundurlausri framkvæmd persónuverndar innan ESB, réttaróvissu 

og útbreiddum hugmyndum um aukna áhættu einstaklinga í tengslum við netnotkun.34 

Framkvæmdastjórn ESB lagði í kjölfarið fram tillögu um að samþykkt yrði ný 

persónuverndarlöggjöf í formi reglugerðar, sem væri lagalega bindandi fyrir aðildarríkin og 

þar með væri ekki þörf á frekari innleiðingu, sbr. 2. mgr. 288. gr. SUSE. Henni var ætlað það 

markmið að koma í veg fyrir ósamræmi löggjafar aðildarríkja og stuðla að skýrleika laga (e. 

legal certainty).35 Hin nýja reglugerð var í kjölfarið samþykkt, þann 27. apríl 2016, og tók hún 

í gildi þann 25. maí 2018, sbr. 2. mgr. 99. gr. reglugerðarinnar. 

 

2.2 Stofnanir Evrópusambandsins 

Meginstofnanir ESB eru taldar upp í 13. gr. sáttmálans um Evrópusambandið (ESB-

samningurinn)36. Listinn hefur þó ekki að geyma tæmandi talningu á stofnanaumgjörð ESB.37 

Meðal þeirra stofnana, sem ekki koma þar fram, eru þær sem settar hafa verið á laggirnar með 

stoð í afleiddri löggjöf. Í því efni mætti nefna Evrópska persónuverndarráðið (EDPB)38, sem 

sett var á fót með lagastoð í 1. mgr. 68. gr. reglugerðarinnar. Í þessari umfjöllun gefst ekki 

svigrúm til að fjalla um allar stofnanir ESB, heldur verður látið nægja að fjalla um þær stofnanir 

sem sérstaka þýðingu hafa fyrir túlkun og framkvæmd evrópskrar persónuverndarlöggjafar. 

 

2.2.1 Framkvæmdastjórn ESB 

Í 1. mgr. 17. gr. ESB-samningsins er fjallað um hlutverk framkvæmdastjórnar ESB. Í ákvæðinu 

segir að hlutverk hennar sé að hafa frumkvæði að nýrri löggjöf, hafa eftirlit og framkvæma 

ákvarðanir ráðsins. Þá er hún einnig fulltrúi ESB á alþjóðavettvangi. Framkvæmdastjórnin 

gegnir einnig lykilhlutverki hvað varðar evrópskan persónuupplýsingarétt, þar sem hún er eina 

stofnun ESB sem heimilt er að koma með tillögur að nýrri afleiddri Evrópulöggjöf.39 Nýja 

                                                 

34 9. liður formálsorða reglugerðarinnar. 
35 Commission, „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) 11 final, 5, (hér eftir „drög að reglugerðinni“). 
36 The Treaty of the European Union, (hér eftir „ESB-samningurinn“). 
37 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 28) 89. 
38 European Data Protection Board, (hér eftir „EDPB“). 
39 Christopher Kuner, European data protection law (n. 14) 5. 
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reglugerðin á uppruna sinn að rekja til draga framkvæmdastjórnarinnar. Þar af leiðir, og þrátt 

fyrir að hún hafi mátt þola margar breytingar í meðförum Evrópuþingsins og ráðsins í 

lagasetningarferlinu, má vera ljóst að framkvæmdastjórnin gegnir lykilhlutverki í lagasetningu 

og framkvæmd evrópskrar persónuverndarlöggjafar. 

  

2.2.2 Evrópuþingið og ráðið 

Í 1. mgr. 14. gr. ESB-samningsins er fjallað um hlutverk Evrópuþingsins. Í ákvæðinu segir að 

hlutverk þingsins sé að fara með löggjafar- og fjárveitingarvald. Þá er því einnig falið að sinna 

pólitísku eftirliti og ráðgjöf í samræmi við ákvæði ESB-sáttmálans, þar sem meðal annars er 

kveðið á um eftirlitshlutverk þess með framkvæmdastjórninni. Í 1. mgr. 16. gr. ESB-

samningsins er svo fjallað um hlutverk ráðsins. Í ákvæðinu segir að hlutverk ráðsins sé einnig 

að fara með löggjafar- og fjárveitingarvald samhliða Evrópuþinginu ásamt því að annast 

stefnumótun og samræmingu stofnsáttmála ESB. Hlutverk stofnananna tveggja er því 

mikilvægt í tengslum við setningu afleiddrar löggjafar, enda tekur hún oft talsverðum 

breytingum í meðförum Evrópuþingsins og ráðsins í lagasetningarferlinu. Í dæmaskyni um 

slíkar breytingar mætti nefna nýju persónuverndarreglugerðina, sem tók miklum breytingum í 

meðförum þingsins og ráðsins40. Breytingarnar kunna að gefa vísbendingu um vilja og áherslur 

löggjafans við túlkun ákvæða reglugerðarinnar. 

 

2.2.3 Evrópudómstóllinn 

Í 19. gr. ESB-samningsins er fjallað um hlutverk Evrópudómstólsins41. Í ákvæðinu segir að 

hlutverk hans sé meðal annars að kveða upp endanlega úrskurði um túlkun Evrópulöggjafar. 

Aðkoma dómstólsins að evrópskri persónuverndarlöggjöf getur komið til með tvennum hætti: 

Í fyrsta lagi er dómstólnum falið að gæta þess að aðildarríki ESB hafi fullnægt skyldum sínum 

hvað varðar innleiðingu afleiddrar löggjafar á sviði persónuupplýsingaréttar. Í öðru lagi er 

honum falið það hlutverk að gæta skilvirkni löggjafarinnar með því að tryggja samræmda 

beitingu hennar í aðildarríkjum ESB, með því að svara beiðnum dómstóla aðildarríkja þegar 

                                                 

40 Sjá Albrecht JP, „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)“ (COM (2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)), (Committee 

on Civil Liberties, Justice and Home Affairs desember 2012) 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

0402+0+DOC+PDF+V0//EN> skoðað 25. febrúar 2019, (hér eftir „breytingar Evrópuþingsins á drögum 

reglugerðarinnar“). 
41 European Court of Justice, (hér eftir „Evrópudómstóllinn“). 



 

 

10 

farið er fram á forúrskurð um túlkun Evrópulöggjafar.42 Nokkur dómaframkvæmd hefur 

myndast hjá dómstólnum um túlkun ákvæða tilskipunar 95/46/EB, þar sem meðal annars hefur 

verið varpað ljósi á gildissvið og meginreglur persónuupplýsingaréttar. Þrátt fyrir að bæði 

tilskipunin og eldri persónuverndarlöggjöf aðildarríkja hafi fallið úr gildi heldur túlkun 

dómstólsins enn gildi sínu, að því marki að hugtök og meginreglur löggjafarinnar hafa ekki 

breyst með tilkomu nýju reglugerðarinnar.43 Við túlkun á ákvæðum pvl. ber þannig að hafa til 

hliðsjónar eldri túlkun dómstólsins á þeim þáttum reglugerðarinnar sem ekki hafa breyst frá 

gildistíð tilskipunar 95/46/EB sem innleidd var með eldri lögum nr. 77/2000. 

 

2.2.4 Evrópska persónuverndarstofnunin 

Evrópsku persónuverndarstofnuninni (EDPS)44 er falið það hlutverk að gæta að vinnslu 

persónuupplýsinga stofnana ESB. Þá er henni einnig falið að hafa áhrif á stefnumótun 

persónuverndar innan ESB ásamt því að vera virk í að gefa út álit í efnahagslegum málum er 

varða meðferð persónuupplýsinga. Stofnuninni er einnig veitt lagalegt vald til þess að grípa inn 

í mál áður en Evrópudómstóllinn gerir það í málum á sviði persónuupplýsingaréttar.45 

 

2.2.5 Evrópska persónuverndarráðið 

Samkvæmt 1. mgr. 68. gr. reglugerðarinnar er nýrri eftirlitsstofnun komið á fót, Evrópska 

persónuverndarráðinu (EDPB). Í því eiga sæti yfirmenn eins eftirlitsstjórnvalds hvers 

aðildarríkis og EDPS eða fulltrúar þeirra. EDPB leysir af hólmi 29. gr. vinnuhópinn, sem 

gegndi ráðgjafarhlutverki og starfaði sjálfstætt, sbr. 29. gr. tilskipunar 95/46/EB. 

Vinnuhópurinn var skipaður fulltrúum eftirlitsyfirvalda sem tilnefnd voru af hverju aðildarríki 

og fulltrúa yfirvalda, í því skyni að stuðla að samræmingu í framkvæmd 

persónuverndarlöggjafar í Evrópu, meðal annars með því að gefa út álit og leiðbeiningar, sbr. 

30. gr. tilskipunarinnar. EDPB hefur þar með verið falið það hlutverk að túlka evrópska 

persónuverndarlöggjöf, með útgáfu álita og leiðbeininga, ásamt því að henni hefur einnig verið 

veitt áður óséðar og víðtækar valdheimildir, sbr. 70. gr. reglugerðarinnar.  

Þær túlkanir sem 29. gr. vinnuhópurinn hefur gefið út um túlkun ákvæða, bæði eldri 

laga og hinnar nýju reglugerðar, halda gildi sínu þrátt fyrir að starfsemi hópsins hafi verið lögð 

                                                 

42 Christopher Kuner, European data protection law (n. 14) 7. 
43 European Union Agency For Fundamental Rights og Council of Europe (n. 18) 35. 
44 European Data Protection Supervisor, (hér eftir „EDPS“). 
45 Christopher Kuner, European data protection law (n. 14) 8-9. 
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niður. Með fyrirvara um að ákvæðum laganna hafi ekki verið breytt eða EDPB gefið út nýtt 

álit eða leiðbeiningar sem kveða á um annað.46 Af þessu leiðir að hægt er að styðjast við 

leiðbeiningar og álit hópsins í þeim tilvikum þar sem lögin hafa haldist þau sömu eða þau sem 

gefin voru út eftir samþykkt nýrra laga. Það ber þó að taka það skýrlega fram að samkvæmt 

orðalagi 29. gr. tilskipunar 95/46/EB hafði vinnuhópurinn aðeins ráðgefandi hlutverki að 

gegna. Þar með eru leiðbeiningar hópsins ekki lagalega bindandi heldur eru þær eingöngu 

leiðbeinandi. 

 

2.3 Eftirlitsstofnanir aðildarríkja 

Í 2. mgr. 1. gr. pvl. er fjallað um sérstaka stofnun, Persónuvernd, sem falið er að annast eftirlit 

með framkvæmd ákvæða pvl. og öðrum reglum sem settar eru á grundvelli laganna. Nánar er 

kveðið á um hlutverk stofnunarinnar í 39. gr. pvl., þar sem segir að henni sé ætlað að tryggja 

samræmda beitingu laganna.47 Má því með hliðsjón af ofangreindu hlutverki eftirlitsstofnana 

aðildarríkja líta svo á að við túlkun á ákvæðum laganna beri að hafa leiðbeiningar þessara 

stofnana til hliðsjónar. Mætti í því skyni nefna leiðbeiningar bresku 

persónuverndarstofnunarinnar (ICO),48 sem gefið hafa út ítarlegar leiðbeiningar um 

flutningsrétt 20. gr. reglugerðarinnar49. 

 

2.4 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

Ísland er aðili að EES-samningnum50 ásamt tveimur öðrum aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka 

Evrópu (EFTA)51, þ.e. Noregi og Liechtenstein. Höfuðtilgangur EES-samningsins er að víkka 

út innri markað ESB, þannig að hann nái til allra aðildarríkja EES-samningsins. Gildissvið 

samningsins nær hins vegar aðeins til afmarkaðra viðfangsefna ESB-réttarins, þar á meðal til 

fjórfrelsisins og samkeppnismála. Í þessu felst að í aðildarríkjum EES eiga að gilda sömu 

reglur, og þær jafnframt túlkaðar á samræmdan hátt.52 Til þess að fullnægja fyrra skilyrðinu er 

                                                 

46 Daniel Rucker og Tobias Kugler, New european data protection regulation – A practicioners guide – Ensuring 

compliance corporate practice (C.H. BECK Hart Nomos 2018) 7. 
47 Sjá hlutverk eftirlitsstjórnvalda í 133. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
48 Information Commissioner‘s Office, (hér eftir „ICO“). 
49 Information Commissioner‘s Office, „guidlines on data portability“ (Information Commissioner´s Office) 

<https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/individual-rights/right-to-data-portability/> skoðað 23. febrúar 2019. 
50 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið tók gildi þann 1. janúar 1994 og var veitt lagagildi með 2. gr. laga 

nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
51 European Free Trade Association, (hér eftir „EFTA“). 
52 Páll Hreinsson, „Samræmd EES-túlkun“ (2014) 3 Tímarit lögfræðinga 273, 275. 
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íslenska ríkið þjóðréttarlega skuldbundið, samkvæmt 7. gr. EES-samningsins, að innleiða alla 

afleidda löggjöf ESB sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn. Meðal þeirra sviða sem 

talin eru falla undir EES-samninginn eru afleidd löggjöf ESB á sviði persónuupplýsingaréttar.53  

Í þessu samhengi ber að nefna þann grundvallarmun sem leiðir af því að Ísland og 

Noregur byggja á hinni svonefndu tvíeðliskenningu, þar sem um aðskilnað landsréttar og 

þjóðarréttar er að ræða. EES-samningurinn byggir á tveggja stoða kerfi stofnana EFTA og 

ESB. Í því felst að innan EFTA-stoðarinnar eru stofnanir sem sinna sama hlutverki gagnvart 

EFTA-ríkjunum og fyrrnefndar stofnanir ESB gagnvart aðildarríkjum sínum.54 Þá hefur 

fyrirkomulagið einnig þau áhrif að reglugerðir ESB, sem falla undir EES-samninginn, þarf að 

innleiða í landsrétt bæði Íslands og Noregs, ólíkt aðildarríkjum ESB þar sem reglugerðir gilda 

án frekari lögfestingar, sbr. 2. mgr. 288. gr. SUSE. Slíkt hið sama á við um Liechtenstein þar 

sem byggt er á eineðli lands- og þjóðarréttar.55 Afleiðing þess er sú að nýja reglugerðin tók 

gildi hér á landi við innleiðingu laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga þann 27. júní 2018, rúmum mánuði síðar en í aðildarríkjum ESB og 

Liechtenstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 Christopher Kuner, European data protection law (n. 14) 4. 
54 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 28) 150. 
55 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (2015) 4 

Tímarit lögfræðinga 545, 566. 
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3 Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónu-

upplýsinga 

3.1 Markmið 

Í 1. mgr. 1. gr. pvl er fjallað um markmið þeirra. Samkvæmt ákvæðinu er lögunum ætlað að 

stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur 

um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Tryggja þarf áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga 

og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Þá má af 9.-10. lið 

formálsorða reglugerðarinnar sjá að meginmarkmið hennar eru tvö, annað er réttindamiðað á 

meðan hitt byggist á þörfum hins stafræna innri markaðar og nauðsyn á samræmdri 

framkvæmd. Í hinu fyrrnefnda er áhersla lögð á aukna persónuvernd í þágu einstaklinga, sem 

birtist einkum í ákvæðum sem veita þeim meiri stjórn á eigin persónuupplýsingum. Hitt 

meginmarkmið reglugerðarinnar, um hinn stafræna innri markað, snýst um að reglur séu 

samræmdar til að tryggja flæði persónuupplýsinga milli landa.56 

Við túlkun á ákvæðum laganna hefur verið talið mikilvægt að hafa markmiðsákvæði 1. 

mgr. 1. gr. pvl. til hliðsjónar.57 Ákvæðið er óbreytt frá gildistíð eldri laga, en í því felst að 

styðjast má við eldri framkvæmd þegar ákvæði hinna nýju laga eru túlkuð með 

markmiðsskýringu. Þetta má meðal annars sjá í úrskurði Persónuverndar, nr. 2005/460, dags. 

19. janúar 2006, þar sem sagt var að líta bæri til markmiðsákvæðis 1. mgr. 1. gr. laga nr. 

77/2000 við túlkun ákvæða eldri laga með hliðsjón af 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE. Af þessu 

má leiða líkum að því að litið verði til þessara markmiða við skýringu ákvæða pvl.  

 

3.2 Skilgreining lykilhugtaka  

3.2.1 Persónuupplýsingar  

Í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. er fjallað um hugtakið persónuupplýsingar. Í ákvæðinu segir að þær 

séu hverjar þær upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling. Slíkur 

einstaklingur er nefndur skráður einstaklingur í ákvæðum laganna, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. 

Hinn skráði telst persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, það 

sem einkennir hann, til dæmis í líkamlegu eða erfðafræðilegu tilliti. Gert hefur verið ráð fyrir 

því að hugtakið persónuupplýsingar nái til lifandi einstaklinga. Viðkomandi má því ekki teljast 

                                                 

56 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, kafli 4.2. greinargerð. 
57 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 31) 40. 
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vera látinn,58 lögaðili eða stofnun,59 en slíkir aðilar falla utan gildissviðs laganna. Þannig mætti 

segja að kjarni hugtaksins liggi í því að finna út hvort viðkomandi skráður einstaklingur teljist 

persónugreinanlegur eða ekki.  

Í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. eru nefnd í dæmaskyni þau auðkenni sem vísað geta til skráðs 

einstaklings. Mætti þar nefna nafn, kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni ásamt einum eða 

fleiri þáttum sem geta einkennt hann á ýmsu formi. Þá er kveðið á um aðferð við mat á því 

hvort einstaklingur teljist persónugreinanlegur í 26. lið formálsorða reglugerðarinnar, þar sem 

segir: 

 

Til þess að ákvarða hvort einstaklingur er persónugreinanlegur ætti að taka mið af 

öllum þeim aðferðum sem ástæða er til að ætla að annaðhvort ábyrgðaraðili eða 

annar aðili geti beitt til að bera kennsl á viðkomandi einstakling með beinum eða 

óbeinum hætti. Til að ganga úr skugga um hvort fremur líklegt megi telja að 

aðferðum verði beitt til að bera kennsl á einstakling ætti að taka tillit til allra 

hlutlægra þátta, s.s. kostnaðar við það og þess tíma sem það tæki, að teknu tilliti til 

þeirrar tækni sem fyrir hendi er þegar vinnslan fer fram og til tækniþróunar. 

Meginreglur um persónuvernd ættu því ekki að eiga við um nafnlausar upplýsingar, 

þ.e. upplýsingar sem tengjast ekki persónugreindum eða persónugreinanlegum 

einstaklingi, eða persónuupplýsingar sem hafa verið aftengdar persónuauðkennum 

þannig að ekki er lengur unnt að persónugreina hinn skráða ….60 

 

Orðalag 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. og þau lögskýringargögn, sem fjallað er um hér að framan, gefa 

til kynna að ákvæðið sé túlkað mjög rúmt. Í því ljósi þurfi að líta til allra þeirra aðferða sem 

ætla má að ábyrgðaraðili eða nokkur annar geti beitt til að bera kennsl á viðkomandi, með 

beinum eða óbeinum hætti. Þá þarf einnig að meta hverjar líkurnar séu á að aðferðum verði 

beitt til að bera kennsl á viðkomandi einstakling, með tilliti til allra hlutlægra þátta. Við það 

mat er litið til þátta á borð við það hversu kostnaðarsamt það sé að bera kennsl á viðkomandi, 

og hve langan tíma það tæki. Þá hefur einnig verið litið til þess hvaða tækni sé fyrir hendi á 

hverjum tíma, með tilliti til þeirrar tækniþróunar sem hefur átt sér stað. 

Meðal þess sem talið hefur verið falla innan hugtaksins persónuupplýsingar eru 

dulkóðaðar (e. pseudonymous) upplýsingar, sem hægt er að afdulkóða.61 Þá hefur hugtakið 

                                                 

58 Sjá 27. lið formálsorða reglugerðarinnar þar sem fram kemur að lögin eigi ekki við um persónuupplýsingar 

látinna einstaklinga, hins vegar er aðildarríkjum veitt svigrúm til þess að setja relgur um vinnslu slíkra upplýsinga, 

sbr. 3. mgr. 4. gr. pvl. 
59 Sjá 14. lið formálsorða reglugerðarinnar þar sem tekið er sérstaklega fram að hún nái ekki til vinnslu er varða 

lögaðila. Það er þó ekki útilokað að í lögum aðildarríkja sé kveðið á um betri vernd fyrir lögaðila, sbr. 1. mgr. 15. 

gr. pvl. 
60 Sjá 26. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
61 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 9.  
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einnig verið talið ná yfir notkun einstaklinga á ýmsum tækjum, tólum og forritum. Meðal þeirra 

eru IP-tölur, sem teljast til persónuupplýsinga, í þeim tilvikum þar sem skilin hafa verið eftir 

spor, sem hægt er að búa til persónusnið samkvæmt. Þar með væri hægt að bera kennsl á 

viðkomandi.62 Hins vegar falla allar þær upplýsingar sem hafa verið aftengdar skráðum 

einstakling (e. anonymous) utan gildissviðs laganna. Hér er átt við upplýsingar þar sem ekki er 

hægt að auðkenna viðkomandi skráðan einstakling.63   

Hugtakið persónuupplýsingar er því víðtækt og virðist ná til allra þeirra upplýsinga sem 

beint eða óbeint má rekja til skráðs einstaklings að undanskildum þeim upplýsingum sem hafa 

verið aftengdar honum. Um gæti verið að ræða ónafngreinanlegan lista yfir alla karlmenn í 

Evrópu, þar sem með engu móti væri hægt að aðgreina persónuauðkenni þeirra. Þetta gætu hins 

vegar flokkast sem persónuupplýsingar ef símanúmer umræddra einstaklinga fygldu með. Með 

tiltölulega lítilli fyrirhöfn væri hægt að aðgreina persónuauðkenni þeirra á þann hátt. 

        

3.2.2 Vinnsla persónuupplýsinga 

Í 4. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. er fjallað um hugtakið vinnslu. Í ákvæðinu segir að vinnsla sé aðgerð 

eða röð aðgerða þar sem persónuupplýsingar eru unnar, hvort sem vinnslan fer fram með 

sjálfvirkum hætti eða ekki. Þá eru meðal annars nefnd eftirfarandi dæmi um atvik sem teljast 

til vinnslu í skilningi laganna: söfnun, skráning, flokkun, breyting, eyðing og miðlun eða hver 

sú aðferð sem nota má til að gera upplýsingar tiltækar. Sama á einnig við um lokun og eyðingu 

upplýsinga.64 Hugtakið nær því yfir hvers konar meðferð eða notkun á persónuupplýsingum, 

óháð þeirri aðferð sem notuð er og hvort gagnagrunnur sé miðlægur eða dreifður.65 Þá nær 

handvirk vinnsla persónuupplýsinga einnig undir gildissvið laganna þegar hún er eða á að verða 

hluti af skrá, sbr. 1. mgr. 4. gr. pvl.  

Þegar um er að ræða persónuupplýsingar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. og meðferð 

þeirra er talin sem aðgerð eða röð aðgerða í skilningi 4. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. þarf að gæta þess 

að heimild sé fyrir slíkri vinnslu, sbr. 1.-6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Þar er kveðið á um almennar 

heimildir fyrir vinnslu persónuupplýsinga. Í ákvæðinu kemur fram að engar 

persónuupplýsingar megi vinna nema með heimild í skilningi greinarinnar. Einnig ber að nefna 

að engin slík vinnsla má fara fram án þess að gætt sé í hvívetna að þeim meginreglum sem 

                                                 

62 Sjá 30. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
63 Sjá 26. lið formálsorða reglugerðarinnar; Sjá einnig Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 

05/2014 on Anonymisation Techniques“ (10. apríl 2014) WP 216 5 <https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf> skoðað 23. febrúar 2019. 
64 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, athugasemdir við 3. gr., mgr. 17. 
65 sama heimild, athugasemdir við 3. gr., mgr. 20. 
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kveðið er á um í 1.-6. tl. 1. mgr. 8. gr. laganna. Vinnsla þarf þannig að vera í samræmi við 

sanngirnisregluna, tilgangsregluna, meðalhófsregluna, áreiðanleikaregluna, varðveisluregluna, 

öryggisregluna og að lokum ábyrgðarskylduregluna, sem finna má í 2. mgr. sömu greinar. 

Ábyrgðaraðilar, sem vinna með persónuupplýsingar í skilningi laganna, þurfa því ávallt 

að gæta þess að bæði sé heimild fyrir vinnslunni og að farið sé eftir meginreglum laganna. Að 

öðrum kosti telst vinnslan ólögmæt. Í dæmaskyni má nefna að ábyrgðaraðili sem sent hefur 

tölvupóst í markaðsskyni til skráðs einstaklings á grundvelli lögmætra hagsmuna, sbr. 6. tl. 1. 

mgr. 9. gr. pvl., þarf því einnig að gæta sanngirnis við slíka markaðssetningu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 

8. gr. pvl. Sömuleiðis ef skráður einstaklingur fer fram á beiðni um flutning gagna sinna á 

grundvelli 2. mgr. 20. gr. pvl., þá þarf viðkomandi ábyrgðaraðili sömuleiðis að gæta þess að 

magn upplýsinga sem hann sendir sé ekki umfram það sem nauðsynlegt er til að fullnægja 

beiðninni, samkvæmt meginreglunni um meðalhóf í 3. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl. 

 

3.2.3 Skrá 

Í 5. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. er fjallað um hugtakið skrá (e. filing system). Í ákvæðinu segir að skrá 

sé skipulagt safn persónuupplýsinga, sem er aðgengilegt samkvæmt tilteknum viðmiðum, hvort 

heldur það er miðlægt, dreift, eða skipt upp eftir notkun eða staðsetningu. Hugtakið skrá er því 

talið samanstanda af tveimur atriðum: annars vegar skipulögðu safni og hins vegar 

persónugreinanlegum upplýsingum, sem eru aðgengilegar samkvæmt tilteknum viðmiðum. Í 

1. mgr. 4. gr. pvl. kemur fram að undir gildissvið laganna og reglugerðarinnar skuli bæði falla 

vinnsla persónuupplýsinga sem er sjálfvirk og sú sem unnin hefur verið með öðrum aðferðum 

sem eru eða eiga að vera hluti af skrá. Handvirk vinnsla persónuupplýsinga getur þar með fallið 

undir gildissvið laganna, ef upplýsingarnar eru varðveittar eða ráðgert er að varðveita þær á 

skráningarkerfi. Í 15. lið formálsorða reglugerðarinnar er í þessu skyni rakið að vernd 

persónuupplýsinga þurfi að vera tæknilega hlutlaus til þess að hægt sé að koma í veg fyrir 

sniðgöngu á ákvæðum reglugerðarinnar. Hins vegar þá falla skjöl eða skjalaraðir sem ekki eru 

skipulagðar, samkvæmt tilteknum viðmiðum, utan gildissviðs reglugerðarinnar. 

 

3.2.4 Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili 

Í 6. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. er fjallað um hugtakið ábyrgðaraðili. Í ákvæðinu kemur fram að 

ábyrgðaraðili geti verið hver sá einstaklingur, lögaðili eða annar aðili sem ákveður, einn eða í 

sameiningu við aðra, tilgang eða aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga. Í 7. tl. sömu greinar 

er fjallað um vinnsluaðila, en þar segir að vinnsluaðili geti verið hver sá einstaklingur, fyrirtæki 

eða opinber stofnun sem vinnur með persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila. Það getur 
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haft mikla þýðingu að skilgreina hver sá ábyrgðaraðili er, varðandi beitingu laganna og 

afmörkun á því hvort einstaklingur, stofnun eða lögaðili ber skyldu samkvæmt þeim. Þá getur 

einnig verið mikilvægt fyrir skráðan einstakling að vita hvert hann eigi að beina beiðni sinni, 

ef hann fer fram á eitthvert þeirra réttinda sem honum er falið, samkvæmt III. kafla pvl.66 

Við afmörkun á því hvort aðili teljist ábyrgðaraðili í skilningi 6. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. 

hefur einkum verið litið til þriggja þátta: Í fyrsta lagi þarf að vera um einstakling, lögaðila eða 

opinbera stofnun að ræða. Í öðru lagi geta tveir eða fleiri borið ábyrgð á vinnslu. Í þriðja lagi 

er lykilatriði að afmarka hver tók ákvörðun um tilgang (e. purpose) og aðferð (e. means) 

vinnslunnar.67 Í flestum tilfellum ætti það að vera nokkuð skýrt hver ber ábyrgð á vinnslu og 

tekur ákvörðun um tilgang hennar og aðferð. Hins vegar getur leikið vafi á því þegar tveir eða 

fleiri koma að vinnslu. Lykilatriði við afmörkun á því hver teljist ábyrgðaraðili má því segja 

að felist í því að komast að því hver hafi „raunverulegt ákvörðunarvald“ yfir tiltekinni vinnslu. 

Þess ber þó að geta að vinnsluaðilum er einnig falin ákveðin skylda samkvæmt, sbr. 3. mgr. 

25. gr. pvl. sbr. e-lið 3. mgr. 28. gr. reglugerðarinnar. Þar sem kveðið er á um að í 

vinnslusamning milli ábyrgðaraðila og vinnsluaðila, skuli mælt fyrir um skyldu vinnsluaðila 

til að aðstoða ábyrgðaraðila, að teknu tilliti til eðlis vinnslunnar, með viðeigandi tæknilegum 

og skipulagslegum ráðstöfunum að því marki sem hægt er, við að uppfylla þá skyldu sína að 

svara beiðnum um að skráðir einstaklingar fái neytt réttar síns, samkvæmt III. kafla pvl. 

 

3.3 Gildissvið 

Í 1. mgr. 4. gr. pvl. er fjallað um efnislegt gildissvið laganna. Í ákvæðinu segir að lögin nái til 

allrar vinnslu persónuupplýsinga, sem fer fram með sjálfvirkri aðferð. Þá kemur fram að hún 

gildi einnig um þá vinnslu sem fer fram með öðrum aðferðum, ef hún er eða henni er ætlað að 

verða hluti af skrá. Við skoðun á því hvort tiltekin vinnsla falli undir gildissvið pvl. þarf því í 

fyrsta lagi að skoða hvort um sjálfvirka vinnslu sé að ræða. Í öðru lagi þarf að kanna hvort þetta 

séu persónuupplýsingar og í þriðja lagi, ef hún er handvirk, hvort henni sé ætlað að verða hluti 

af skrá.  

Hér að ofan, í kafla 3.2., hefur verið gerð grein fyrir umræddum hugtökum og vísast 

því til ofangreindrar umfjöllunar um hvernig afmarka megi hvort tiltekin notkun eða meðferð 

tiltekinna upplýsinga falli undir gildissvið laganna eða ekki. Þess ber þó að geta að ákveðnar 

                                                 

66 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 6. 
67 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 1/2010 on the concepts of controller and processor“ (16. 

febrúar 2010) WP 169 1 <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2010/wp169_en.pdf> skoðað 21. febrúar 2019. 
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undanþágur eru gerðar frá gildissviði laganna samkvæmt 2.-6. mgr. 4. gr. pvl. meðal annars 

um vinnslu persónuupplýsinga látinna einstaklinga og vinnslu persónuupplýsinga í tengslum 

við opinber störf. Það að unnið sé með persónuupplýsingar í skilningi 1. mgr. 4. gr. pvl. nægir 

því ekki í öllum tilvikum til þess að vinnsla falli undir gildissvið laganna.68 

Í 1. mgr. 7. gr. pvl. er fjallað um landfræðilegt gildissvið laganna. Í ákvæðinu kemur 

fram að lögin gildi um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við starfsemi ábyrgðaraðila eða 

vinnsluaðila með staðfestu hér á landi, óháð því hvort vinnslan sjálf fari fram á Evrópska 

efnahagssvæðinu. Nánar segir í 1.-2. tl. 2. mgr. 7. gr. pvl. að lögin og reglugerðin gildi um 

vinnslu persónuupplýsinga um skráða einstaklinga sem eru hér á landi og fer fram í starfsemi 

ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila, sem ekki hefur staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu, eða 

þegar vinnslustarfsemin tengist því annars vegar að bjóða þessum skráðu einstaklingum á 

svæðinu vöru eða þjónustu, án tillits til þess hvort það er gert gegn greiðslu, og hins vegar því 

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

efnahagssvæðisins.69 Samkvæmt ákvæðinu má því sjá að hægt er að fella vinnslu undir 

gildissvið laganna ef hún er t.d. unnin í Kína, ef ábyrgðaraðilinn er með staðfestu innan EES. 

Einnig felst í því að vinnsla fyrirtækis með staðfestu utan EES getur fallið innan gildissviðs 

laganna ef einstaklingi, staðsettum innan EES-svæðisins, yrði boðin þjónusta, vara eða ef fylgst 

er með hegðun hans. 

 

3.4 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir vernd persónuupplýsinga í Evrópurétti. Fjallað var um 

helstu grundvallaratriði Evrópuréttarins, framkvæmd og túlkun hans. Þá var litið til 

þjóðréttarlegrar skuldbindingar Íslands með aðild að EES-samningnum til að taka upp nýja 

persónuverndarreglugerð ESB 2016/679, sem innleidd var hér á landi með lögum nr. 90/2018. 

Því næst var reynt að varpa ljósi á helstu atriði er varða hina nýju persónuverndarlöggjöf, þar 

sem fjallað var um markmið laganna, lykilhugtök og gildissvið þeirra. Verður nú sjónum beint 

að aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar, hinum nýja rétti skráðs einstaklings til flutnings eigin 

persónuupplýsinga, samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. 

 

                                                 

68 Article 29 Data Protection Working Party, „Opinion 4/2007 on the concept of personal data“ (20. júní 2007) 

WP 136 4 <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2007/wp136_en.pdf> skoðað 21. febrúar 2019. 
69 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, athugasemdir við 7. gr. 
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4 Flutningsréttur skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. 

Í 2. mgr. 20. gr. pvl. er kveðið á um rétt skráðs einstaklings til að fá persónuupplýsingar um 

sig, sem hann hefur sjálfur látið ábyrgðaraðila í té, á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði 

og jafnframt á að senda þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila samkvæmt nánari 

skilyrðum 20. gr. reglugerðarinnar. Ákvæðið er nýmæli í persónuverndarlöggjöf, ríkir því bæði 

mikil eftirvænting um áhrif réttarins ásamt óvissu um túlkun hans. Eðli málsins samkvæmt 

hefur því ekki reynt á framkvæmd eftirlitsstofnana og túlkun dómstóla á ákvæðinu. Í þessum 

kafla verður leitast við að varpa ljósi á það hvað felst í flutningsréttinum. Meðal annars verður 

litið til bakgrunns og forsögu réttarins, hvaða markmið liggur honum að baki, hvaða réttindi 

hann veiti skráðum einstakling og að lokum hvaða undantekningar séu gerðar frá réttinum. 

  

4.1 Forsaga 

Í eldri persónuverndarlögum var hvergi minnst á rétt skráðs einstaklings til að flytja 

persónuupplýsingar sínar70. Hins vegar hefur áður verið kveðið á um annars konar flutning á 

öðrum sviðum Evrópulöggjafar71.72 Þá höfðu verið gerðar tilraunir til að veita einstaklingum 

rétt til að fá gögn sín flutt, meðal annars frá ríkisstofnunum og einkareknum aðilum. Einnig 

höfðu Bandaríkin lögfest lög um flutning gagna á sviði heilbrigðisréttar73. Þau veita 

einstaklingum hins vegar afar takmarkaðan rétt í samanburði við flutningsrétt 2. mgr. 20. gr. 

pvl.74 Hér verður litið til forsögu flutningsréttarins, þar sem skoðað verður hvernig hugmyndin 

að slíkum flutningi varð til og hvernig það kom til umræðu innan ESB að lögfesta 

flutningsréttinn. Þá er fjallað um muninn á flutningsrétti skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. og öðrum 

tegundum flutnings. 

         

                                                 

70 Þegar fjallað er um rétt skráðs einstaklings til að „flytja“ eigin persónuupplýsingar eða „flutningsrétt“ er átt við 

rétt skráðs einstaklings til að neyta réttar síns samkvæmt 1.-2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, sbr. 2. mgr. 20. gr. 

pvl. Í ákvæðinu felst réttur skráðs einstaklings til að fá persónuupplýsingar er varða hann sjálfan afhentar og 

jafnframt á að senda þær sjálfur eða láta senda þessar upplýsingar beint til annars ábyrgðaraðila. 
71 Sjá umfjöllun í kafla 4.1.2. 
72 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 4. 
73 Sjá The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Pub. L. No. 104-191, § 110 Stat. 1936 

(1996). 
74 Orla Lynskey, „Aligning data protection rights with competition law remedies? The GDPR right to data 

portability“ (2017) 42 European Law Review 793, 796-798 <http://eprints.lse.ac.uk/80859/> skoðað 23. febrúar 

2019. 
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4.1.1 Flutningur gagna í efnahagslegum tilgangi 

Því hefur verið haldið fram að upphaf umræðunnar um flutningsrétt eigi rætur sínar að rekja til 

fyrstu markaðsdrifnu tilraunarinnar til að krefjast forræðis og stjórnar netnotenda yfir 

persónuupplýsingum sínum, sem urðu til við notkun þeirra á veraldarvefnum.75 Hér er um að 

ræða skjal um réttindi notenda veraldarvefsins (e. Bill of Rights for Users of the Social Web)76 

frá árinu 2007. Skjalið hefur ekki stöðu laga og var því hvorki bindandi fyrir notendur né 

hýsingaraðila vefsíðna. Þess í stað var þeim ætlað að leggja til ákveðin grundvallarréttindi fyrir 

þessa notendur, og skapa ákveðið aðhald fyrir hýsingaraðila vefsíðna.77 

Stuttu eftir birtingu skjalsins var stofnað verkefni um flutningsrétt (e. Data Portability 

Project)78, með það markmið að stuðla að frekari þróun á getu fólks til að endurnota 

upplýsingar sínar í gegnum samhæfð kerfi. Mikill áhugi var á verkefninu og innan árs voru 

Google og Facebook orðnir þátttakendur í því. Í kjölfar þess hófu mörg fyrirtæki að bjóða 

notendum sínum upp á flutning gagna umfram lagalega skyldu. Hefur slíkur flutningur verið 

nefndur markaðsdrifinn flutningsréttur (e. market-driven data portability). Hugtakið mætti 

skýra á þann veg að um sé að ræða rétt notenda, sem fyrirtæki bjóða upp án lagaskyldu. Slíkur 

flutningur er því alfarið framkvæmdur í efnahagslegum tilgangi af viðkomandi aðilum. Hinn 

stafræni iðnaður virtist vera mótfallinn slíkum flutningi gagna. Þá afstöðu má best sjá í því að 

gögn sem fyrirtæki buðu upp á voru oftast ekki flytjanleg, og þar með gátu einstaklingar ekki 

endurnotað þau.79 

Markaðsdrifnum flutningi hefur verið líkt við réttinn til aðgangs, sem finna má í 2. mgr. 

17. gr. pvl.80 Má líklegast rekja þá samlíkingu til þess að hinn markaðsdrifni flutningsréttur 

stenst ekki þær kröfur sem gerðar eru samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. um að gögn skuli send á 

skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Þrátt fyrir að markaðsdrifni flutningsrétturinn veiti 

aðgang að öllum gögnum er varða viðkomandi einstakling, þá hefur slíkur aðgangur takmarkað 

gildi ef notandinn getur ekki endurnotað þau. Því má segja að markaðsdrifni flutningsrétturinn 

sé talsvert frábrugðinn flutningsrétti 2. mgr. 20. gr. pvl. Á meðan hinn markaðsdrifni 

                                                 

75 Laura Somaini, „The right to data portability and user control: ambitions and limitations“ (2018) 3 Media Laws 

1, 6 <http://medialaws.eu/wp-content/uploads/2018/10/3_2018_Somaini.pdf> skoðað 3. janúar 2019. 
76 Joseph Smarr og aðrir, „A Bill of Rights for Users of the Social Web“ (september 2007) 

<http://opensocialweb.org/2007/09/05/> skoðað 26. apríl 2019. 
77 Barbara Van der Auwermeulen, „How to attribute the right to data portability in Europe: A comparative analysis 

of legislation“ (2017) 33 Computer Law and Security Review 57, 58 <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.012> 

skoðað 14. apríl 2019. 
78 Data Portability Project <http://dataportability.org/> skoðað 16. apríl 2019. 
79 Orla Lynskey, „Aligning data protection rights with competition law remedies? The GDPR right to data 

portability“ (n. 74) 796-798. 
80 Helena Ursic, „Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateway to Data Subject Control“ 

(2018) 15 Script-ed 42,47 <https://script-ed.org/wp-content/uploads/2018/08/ursic.pdf> skoðað 15. janúar 2019. 
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flutningsréttur er framkvæmdur af lögaðilum að þeirra frumkvæði og eingöngu í 

efnahagslegum tilgangi, þá felur réttur skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. í sér lögbundinn rétt fyrir 

skráðan einstakling til að fá gögn send á endurnotanlegu sniði. Að sama skapi leggur hann 

lagalega bindandi skuldbindingar á þá sem vinna með persónuupplýsingar, samkvæmt 

skilyrðum 2. mgr. 20. gr. pvl. 

 

4.1.2 Annars konar flutningur í Evrópulöggjöf  

Í 30. gr. tilskipunar ESB 2002/22/EB (USD)81 er kveðið á um rétt einstaklinga til 

númeraflutnings (e. number portability). Ákvæðið felur í sér að einstaklingar geta haldið 

símanúmeri sínu þegar þeir skipta um þjónustuaðila, með það að markmiði að stuðla að vali 

neytenda og virkri samkeppni á fjarskiptamörkuðum.82 Áður en tilskipunin tók gildi þurftu 

einstaklingar að skipta um símanúmer ef þeir ætluðu að skipta um þjónustuaðila á 

fjarskiptamarkaði með tilheyrandi óþægindum. Samkvæmt EDPS þá veitir flutningsrétturinn 

einstaklingum rétt til að skipta um þjónustuaðila á sambærilegan hátt og rétturinn til 

númeraflutnings í USD.83 Hér ber þó að nefna að númeraflutningur nær eingöngu til 

fjarskiptamarkaðar og veitir rétt til að flytja símanúmer á meðan flutningsréttur nær til mun 

víðara sviðs þjónustuveitenda og upplýsinga. 

Í 67. gr. tilskipunar ESB 2015/2366 (PSD2)84 er kveðið á um rétt einstaklinga til að 

heimila aðgang að reikningsupplýsingum sínum85. Ákvæðið felur í sér að viðskiptavinir banka 

geta veitt þriðja aðila, eða svonefndum reikningsupplýsingaþjónustuveitendum (e. account 

information service provider) aðgang að reikningsupplýsingum sínum, með þeim skilyrðum 

sem fram koma í greininni, þar á meðal að ótvírætt samþykki viðskiptavinarins liggi fyrir. Hér 

má sjá að rétturinn til aðgangs að reikningsupplýsingum er talsvert líkur flutningsréttinum. 

Einnig mætti nefna að innlánareikningar einstaklinga í viðskiptabönkum hafa í mörgum 

                                                 

81 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/22/EC frá 7. mars 2002 um alþjónustu og réttindi notenda að því er 

varðar rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (tilskipun um alþjónustu) Stjtíð. EB L 30/274, 2006, (hér eftir „USD“). 
82 40. liður formálsorða USD. 
83 European Data Protection Supervisor, „Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay 

between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy“ (mars 2014) 15 

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/

14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf> skoðað 28. apríl 2019. 
84 Directive (EU) 2015/2366 of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending 

Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing 

Directive 2007/64/EC [2015] OJ L337/35, (hér eftir „PSD2“). 
85 Hér eftir „rétturinn til aðgangs að reikningsupplýsingum“. 
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tilfellum að geyma persónuupplýsingar í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Þessi tvenns konar 

réttindi geta því skarast við ákveðnar aðstæður.    

Þegar Evrópulöggjöf á öðrum sviðum laga bíður uppá flutning gagna samtímis 

flutningsrétti skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. þá skal við afgreiðslu flutningsbeiðna einnig taka mið af 

reglum fyrrnefndrar Evrópulöggjafar um flutning. Hins vegar ef á að fara að öllu leyti eftir 

ákvæðum í annarri Evrópulöggjöf, þá skal taka það skýrlega fram í beiðni. Að öðrum kosti 

gildir ákvæði 2. mgr. 20. gr. pvl. um flutning slíkra gagna.86 Ef skráður einstaklingur vill fara 

fram á að gögn sín verði aðgengileg greiðsluupplýsingaþjónustuveitendum, á grundvelli 67. gr. 

PSD2, þarf hann að taka það skýrlega fram í beiðni sinni. Þannig þarf hann að taka fram að 

beiðnin sé byggð á grundvelli réttarins til aðgangs að reikningsupplýsingum í 67. gr. PSD2, 

ekki ákvæðisins um flutningsrétt. Það skal þó tekið fram að almenn ákvæði pvl. gilda ávallt 

um slíka vinnslu persónuupplýsinga, þrátt fyrir að gögn verði ekki flutt á grundvelli 2. mgr. 20. 

gr. pvl., t.d. að því er varðar skyldu aðila til að gæta ávallt viðeigandi öryggis gagna, sbr. 6. tl. 

1. mgr. 8. gr. pvl.87 

Í raun mætti lýsa réttinum til aðgangs að reikningsupplýsingum sem afmarkaðri útgáfu 

af flutningsréttinum. Þrátt fyrir að rétturinn taki til allra upplýsinga á innlánareikningi 

viðskiptavinar, þá er eingöngu heimilt að veita reikningsupplýsingaþjónustuveitendum aðgang 

að reikningsupplýsingum, auk þess að rétturinn nær eingöngu til þröngs hóps fyrirtækja sem 

tengjast greiðsluþjónustu. Á hinn bóginn getur flutningsrétturinn náð til allra fyrirtækja sem 

koma að vinnslu persónuupplýsinga ásamt því að geta tekið til allra upplýsinga sem teljast 

persónuupplýsingar í skilningi laganna og unnar hafa verið á tiltekinn hátt. Af þessu er ljóst að 

flutningsrétturinn er talsvert víðtækari réttur, bæði hvað varðar aðila sem lögð er skylda á að 

verða við beiðnum, og til hvaða gagna hann nær. Hins vegar svipar réttindunum hvor til annars, 

þrátt fyrir að þau hafi misvíðtækt gildissvið. Þar með er áhugavert að sjá mismunandi útfærslu 

löggjafans við innleiðingu þessara tveggja réttinda, sem eru um margt frábrugðin. Hér að neðan 

verður litið til samanburðar þessara tveggja réttinda, við skoðun á því hvort fara hefði mátt aðra 

leið við lögfestingu flutningsréttarins. 

 

 

                                                 

86 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 7-8. 
87 Sjá 94. gr. PSD2 þar sem kveðið er á um að persónuupplýsingar sem unnar eru á grundvelli ákvæða 

tilskipunarinnar skuli farið með í samræmi við ákvæði persónuverndarlöggjafar. 
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4.1.3 Flutningsrétturinn í Evrópulöggjöf 

Það var fyrst árið 2010 sem minnst var á flytjanleika gagna innan stofnanaverks ESB, þegar 

framkvæmdastjórnin nefndi í tilkynningu sinni að styrkja þyrfti stjórn einstaklinga yfir 

persónuupplýsingum sínum. Meðal annars með því að bæta enn frekar við réttindi skráðra 

einstaklinga yfir persónuupplýsingum sínum. Ein af þeim leiðum sem nefnd var í því skyni var 

að tryggja viðbót á réttindum skráðra einstaklinga með því að bæta við flutningi gagna. Í 

dæmaskyni nefndi framkvæmdastjórnin að einstaklingar ættu að geta afturkallað (e. withdraw) 

persónuupplýsingar sínar og í kjölfarið gætu t.d. myndir af þeim eða listi af vinum verið fluttur 

frá einum þjónustuveitanda til annars. Slíkur flutningur skyldi þó vera bundinn við það að 

sending gagna væri tæknilega framkvæmanleg og þá skyldi ábyrgðaraðili ekki hindra slíkan 

flutning.88 Af þessu má ráða að í upphafi var ekki talað um flutningsréttinn sem sjálfstæðan 

rétt heldur sem viðbót við önnur eldri réttindi skráðra einstaklinga. Þá voru nefnd dæmi um 

gögn, myndir og vinalista skráðs einstaklings sem veita vísbendingu um að upphaflega hafi 

réttinum verið ætlað að taka til samfélagsmiðla. 

Niðurstaða þessarar umfjöllunar framkvæmdastjórnarinnar var að leggja til að kveðið 

yrði á um flutningsrétt í drögum hennar að nýrri persónuverndarreglugerð. Finna mátti 

flutningsréttinn í 18. gr. draganna og birtist hann þar sem sjálfstæður réttur. Hann átti þó eftir 

að taka talsverðum breytingum í lagasetningarferlinu.89 Umræddar breytingar má m.a. sjá ef 

borin eru saman ákvæði 18. gr. reglugerðardraganna og 20. gr. reglugerðarinnar um 

flutningsrétt. 

 

4.2 Markmið 

Deilt hefur verið um hvaða sjónarmið geta legið að baki flutningsréttinum. Nefnt hefur verið 

að honum sé ætlað að stuðla að vernd persónuupplýsinga með því að veita skráðum einstakling 

sjálfsákvörðunarrétt yfir upplýsingum sínum.90 Á móti hefur því verið haldið fram að honum 

liggi efnahagsleg sjónarmið að baki, t.d. að stuðla að auknu flæði persónuupplýsinga milli ríkja, 

sem ýti undir aukna samkeppni milli ábyrgðaraðila.91 Þannig hefur því verið haldið fram að 

                                                 

88 Commission, „A comprehensive approach on personal data protection in the European Union“ 

(Communication) COM (2010) 609 final, 8. 
89 Sjá breytingar Evrópuþingsins á drögum reglugerðarinnar (n. 40), 86-87, 91. 
90 Gabriela Zanfir, „The Right to Data Portability in the context of the EU data protection reform“ (2012) 2 

International Data Privacy Law 149, 152 <https://academic.oup.com/idpl/article-

abstract/2/3/149/660539?redirectedFrom=fulltext> skoðað 22. janúar 2019. 
91 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, athugasemdir við 20. gr. 
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réttinum mætti skipta milli tveggja sjónarmiða; annars vegar mannréttindasjónarmiða og hins 

vegar efnahagslegra sjónarmiða.92 Af þessu leiðir að þessi tvö ólíku sjónarmið sem talin eru 

liggja að baki réttinum geta valdið erfiðleikum við túlkun á ákvæði 2. mgr. 20. gr. pvl. 

Þannig hefur talsvert verið tekist á um eðli flutningsréttarins. Helstu sérfræðingar og 

fræðimenn hafa skipst á ólíkum skoðunum um93 hvort rétturinn feli eingöngu í sér réttindi fyrir 

skráðan einstakling í þeim tilgangi að veita honum stjórn yfir persónuupplýsingum sínum eða 

hvort honum sé ætlað að kveða á um samkeppni. Þá höfðu nokkur aðildarríki ESB í 

lagasetningarferlinu komið því á framfæri að þau teldu réttinn frekar eiga heima undir 

neytenda- eða samkeppnislöggjöf.94 Það gefur ákveðna vísbendingu um að umrædd ríki hafi 

talið réttinn eingöngu vera efnahagslegs eðlis, sambærilegt fyrrnefndum rétti til 

númeraflutnings í USD95. Þá hefur einnig verið mikið fjallað um hugsanlega skörun milli 

ákvæða samkeppnislaga og pvl. Þannig geta fyrirtæki sem teljast markaðsráðandi í skilningi 

samkeppnislaga nr. 44/2005 undir ákveðnum kringumstæðum gerst sek bæði um brot gegn 

flutningsréttinum og misnotkun á markaðsráðandi stöðu, ef þau neita að flytja gögn, samkvæmt 

beiðni í samræmi við 2. mgr. 20. gr. pvl. Það fellur hins vegar utan umfjöllunarefnis þessarar 

ritgerðar að fjalla um samspil og skörun þessara tveggja laga. Þess í stað verður hér gerð nánari 

grein fyrir markmiðum flutningsréttarins. 

Í fyrrnefndri kynningu framkvæmdastjórnarinnar, sem markaði upphaf umræðu ESB 

um flutningsréttinn, kom fram að leitað væri leiða til að tryggja flutning gagna. Markmiðið 

væri að tryggja fullnægjandi vernd fyrir einstaklinga með því að auka stjórn þeirra yfir 

persónuupplýsingum sínum.96 Má því rekja upphaf umræðunnar um lögfestingu réttarins til 

þess markmiðs að auka stjórn einstaklinga yfir persónuupplýsingum sínum. Í samræmi við 

meginmarkmið reglugerðarinnar um að veita skráðum einstaklingum aukna vernd með því að 

styrkja og bæta réttindamiðuð ákvæði hennar.97 Með því að bæta við og styrkja eldri réttindi 

                                                 

92 Laura Somaini, „The right to data portability and user control: ambitions and limitations“ (n. 75) 11. 
93 Radina Stoykova, „The right to Data portability as a Market Tool“ (2018) 19 Computer Law Review 

International 44, 44 <https://search.proquest.com/docview/2061379425?accountid=135943> skoðað 20. febrúar 

2019. 
94 Council of the European Union, „Interinstitutional File: 2012/0011“ (COD) (Council of the European Union 

apríl 2015) 45 <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7978-2015-REV-1/en/pdf> skoðað 24. janúar 

2019. 
95 Sjá 40. lið formálsorða USD þar sem fram kemur að rétturinn til númeraflutnings sé ætlað að stuðla að vali 

neytenda og virkri samkeppni á fjarskiptamörkuðum. 
96 Commission, „A comprehensive approach on personal data protection in the European Union“ 

(Communication) COM (2010) 609 final, 7-8. 
97 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, 4.2. kafli greinargerðar; Sjá einnig 7. og 10. lið. formálsorða 

reglugerðarinnar. 
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skráðra einstaklinga í III. kafla pvl. eykur flutningsrétturinn sjálfsákvörðunarrétt skráðs 

einstaklings yfir eigin persónuupplýsingum. Einstaklingum er þannig veitt aukið forræði yfir 

því hverjum þeir veita aðgang að upplýsingum sínum, í hvaða tilgangi og hversu lengi.98 Einnig 

hefur verið gengið svo langt að segja að flutningsrétturinn stuðli að þróun frjáls persónuleika 

og sýni því skýr tengsl við mannréttindi.99 Þar með gegni rétturinn ekki eingöngu hlutverki 

hvað varðar vernd persónuupplýsinga í 8. gr. réttindaskrár ESB heldur einnig hvað varðar 

friðhelgi einkalífs í 7. gr. réttindaskrárinnar. 

Í sérstökum athugasemdum greinargerðar með frumvarpi því er varð að lögum nr. 

90/2018 segir um 2. mgr. 20. gr. pvl. að markmið flutningsréttarins sé að tryggja skráðum 

einstaklingum meiri stjórn yfir vinnslu persónuupplýsinga sem varða þá. Þá kemur einnig fram 

að þar sem flutningsrétturinn tryggi rétt manns til að fá persónuupplýsingar sínar sendar frá 

einum ábyrgðaraðila til annars sé þessi skipan einnig til þess fallin að tryggja frjálst flæði 

upplýsinga milli ríkja og stuðli þannig að samkeppni milli ábyrgðaraðila.100 Auk þess er 

ákveðin vísbending um markmið ákvæðisins í 68. lið formálsorða reglugerðarinnar þar sem 

segir: 

 

Til að styrkja enn frekar stjórn skráðs einstaklings á upplýsingum er varða hann 

sjálfan þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram með sjálfvirkum aðferðum ætti 

hann einnig að hafa rétt til að fá persónuupplýsingar er varða hann sjálfan, sem 

hann hefur látið ábyrgðaraðila í té, á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu og 

samvirkandi sniði og senda þær öðrum ábyrgðaraðila …. 

 

Af lögskýringargögnum má sjá að 2. mgr. 20. gr. pvl. er að meginstefnu ætlað að stuðla að 

meginmarkmiði laganna um aukin réttindi skráðra einstaklinga. Er það í samræmi við 7. lið 

formálsorða reglugerðarinnar þar sem kemur fram að einstaklingar skuli hafa stjórn á 

persónuupplýsingum sínum. Aftur á móti er þar hvergi að finna vísbendingu um að rétturinn 

byggi á efnahagslegum sjónarmiðum, að því undanskyldu að rétturinn tryggir skráðum 

einstaklingum rétt til að flytja persónuupplýsingar beint frá einum ábyrgðaraðila til annars. En 

það hefur verið talið til þess fallið að tryggja frjálst flæði persónuupplýsinga milli ríkja og 

stuðli að samkeppni milli ábyrgðaraðila.101 Ólíkt markmiði flutningsréttarins er litið svo á að 

                                                 

98 Eva Fialová, „Data portability and informational self-determination“ (2014) 8 Masaryk University Journal of 

Law and Technology 45, 46-47 <https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/2645/2209> skoðað 12. janúar 2019. 
99 Gabriela Zanfir, „The Right to Data Portability in the context of the EU data protection reform“ (n. 90) 151. 
100 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, athugasemdir við 20. gr. 
101 sama heimild. 
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rétturinn til númerflutnings í USD hafi það að meginmarkmiði að auðvelda val neytenda og 

virkja samkeppni, ef litið er til orðalags 40. liðar formálsorða USD um númeraflutning, þar 

sem segir að hann spili lykilhlutverk í neytendavali og virkri samkeppni. Ljóst er af muninum 

á orðalagi lögskýringargagna102 um þessi tvö réttindi, að flutningsréttur skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. 

virðist ekki hafa sömu efnahagslegu sjónarmið að baki sér líkt og rétturinn til númeraflutnings 

í USD. Jafnvel þótt flutningsrétturinn muni í framkvæmd stuðla að jákvæðum efnahagslegum 

áhrifum verður það eitt og sér ólíklega talið sem markmið.  

Einnig mætti í þessu samhengi vísa til þeirra breytinga sem gerðar voru á upphaflegum 

leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins um flutningsrétt frá 13. desember 2016, þar sem kom fram 

að aðalmarkmið flutningsréttarins væri að gera einstaklingum auðveldara að skipta um 

þjónustuveitendur og þar með stuðla að samkeppni á mörkuðum.103 Í uppfærðri útgáfu var 

þessu hins vegar skipt út og tekið fram að meginmarkmið réttarins sé að styrkja stjórn 

einstaklinga yfir persónuupplýsingum þeirra og stuðla að þátttöku þeirra í gagnakerfinu. Það 

er þó tekið fram að rétturinn geti stuðlað að aukinni samkeppni með því að ýta undir að 

einstaklingar skipti um þjónustuveitendur. Hins vegar er sérstaklega tekið fram að reglugerðin 

taki til verndar persónuupplýsinga en ekki samkeppni.104 Umrædd breyting bendir því sterklega 

til þess að samkeppnisleg sjónarmið séu frekar jákvæð afleiðing sem rétturinn geti stuðlað að 

frekar en markmið hans.  

Á móti kemur að eitt af aðalmarkmiðum nýju reglugerðarinnar er að stuðla að 

stafrænum innri markað (e. Digital Single Market).105 Samkvæmt markmiði 

framkvæmdastjórnarinnar hefur verið talinn skortur á opnum og samhæfðum vinnslukerfum, 

þjónustu og flytjanleika gagna milli þjónustuveitenda, sem leitt hefur til hindrunar á frjálsu 

flæði upplýsinga milli aðildarríkja ESB/EES ásamt því að hindra þróun á nýrri þjónustu.106 Það 

er því ljóst að flutningsrétturinn styður við markmið ESB um stafrænan innri markað. Með því 

að veita skráðum einstakling rétt til að flytja persónuupplýsingar sínar til annars ábyrgðaraðila 

er komið í veg fyrir svokölluð lokunaráhrif (e. lock-in effect), þar sem einstaklingur eru fastur 

hjá einum þjónustuveitenda vegna of mikils kostnaðar við að flytja sig yfir til annars. Skráðum 

einstakling er þannig gert auðveldara að skipta milli þjónustuaðila. Þjónustuveitendur eru um 

                                                 

102 Sjá annars vegar 40. lið formálsorða USD og hins vegar 68. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
103 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ 4 (13. desember 2016) 

WP 242 <https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf> 

skoðað 15. janúar 2019. 
104 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 4. 
105 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, kafli 4.2. greinargerðar. 
106 Commission, „A Digital Single Market Strategy for Europe“ (Communication) COM (2015) 192 final, 15. 



 

 

27 

leið hvattir til að þróa nýja þjónustu í samhengi við markmið ESB um hinn stafræna innri 

markað.107 Auk þess verður aukið flæði á persónuupplýsingum milli ríkja ef aðilar skipta oftar 

um þjónustuaðila og enn frekari þjónusta er í boði. Það verður því ekki komist hjá því að segja 

að flutningsrétturinn styðji ýmis efnahagsleg markmið. Hefur í því sambandi verið nefnt aukið 

jafnvægi milli neytenda og fyrirtækja, minni kostnaður við að skipta um þjónustuveitendur, 

aukin samkeppni og aukin þróun stafrænnar þjónustu.108 

Hér hafa verið rakin tvö meginsjónarmið er liggja að baki flutningsréttinum. Í fyrsta 

lagi er um að ræða aukna vernd einstaklinga á eigin persónuupplýsingum sem felst í stjórn yfir 

þeim. Í öðru lagi hefur verið litið til efnahagslegra markmiða sem rétturinn getur stuðlað að í 

framkvæmd. Rök hafa verið færð fyrir því að rétturinn geti stuðlað að báðum markmiðum. Eins 

og áður segir gefa lögskýringargögn er varða flutningsréttinn hins vegar til kynna að 

meginmarkmið réttarins sé að styrkja enn frekari stjórn skráðs einstaklings yfir gögnum sínum. 

Á meðan þau nefna að rétturinn til að flytja gögn beint til annars ábyrgðaraðila sé til þess fallin 

að tryggja frjálst flæði upplýsinga milli ríkja og stuðla þannig að samkeppni milli 

ábyrgðaraðila. Af orðalaginu „til þess fallin“ má ráða að ekki sé um eiginlegt markmið að ræða 

heldur fremur jákvæða afleiðingu. Þá kemur einnig fram í lögskýringargögnum að áherslan á 

aukna persónuvernd í þágu einstaklinga birtist einkum í ákvæðum sem veita þeim meiri stjórn 

á eigin persónuupplýsingum.109       

 Með hliðsjón af framangreindu verður að telja að túlka beri ákvæði 2. mgr. 20. gr. pvl. 

með vísan til markmiða þess um að veita einstaklingum stjórn yfir persónuupplýsingum sínum. 

Telja verður að ákvæðið stefni að því að vernda rétt skráðs einstaklings fremur en stuðla að 

efnahagslegum markmiðum. 

 

4.3 Megininntak 

Hugtakið flutningsrétt má skilgreina sem getu einstaklinga til að endurnota gögn í gegnum 

samvirkandi hugbúnað.110 Flutningsrétturinn eykur sjálfsákvörðunarrétt einstaklings yfir eigin 

persónuupplýsingum í þeim tilgangi að auka vernd hans. Þá mætti einnig orða það sem svo að 

með flutningsréttinum sé stefnt að því að veita skráðum einstakling aukið forræði111 yfir eigin 

                                                 

107 Commission, „Protection, new opportunities – Commission guidance on the direct application of the General 

Data Protection Regulation as of 25 May 2018“ COM (2018) 43 final, 3. 
108 Laura Somaini, „The right to data portability and user control: ambitions and limitations“ (n. 75) 10-11.  
109 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, kafli 4.2. greinargerðar. 
110 Helena Ursic, „Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateway to Data Subject Control“ (n. 

80) 44. 
111 Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið forræði að ráða fyrir eða yfir einhverju. 
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persónuupplýsingum. Þrátt fyrir að persónuupplýsingar skráðs einstaklings séu í vörslu 

ábyrgðaraðila, þá eigi viðkomandi einstaklingur að hafa fulla stjórn (fullt forræði) á þeim vegna 

þeirra réttinda sem honum eru falin, samkvæmt III. kafla pvl. 

Til að styrkja enn frekar forræði einstaklings yfir persónuupplýsingum sínum var því 

ákveðið að bæta hinum nýja flutningsrétti við réttindi skráðra einstaklinga. Kveðið er á um rétt 

skráðs einstaklings til flutnings í 1.-2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, og er ákvæðið 

svohljóðandi: 

 

Skráður einstaklingur skal eiga rétt á að fá persónuupplýsingar er varða hann sjálfan, sem 

hann hefur látið ábyrgðaraðila í té, á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu sniði og eiga rétt 

á að senda þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila án þess að ábyrgðaraðilinn, sem 

veittar voru persónuupplýsingarnar, hindri það ef:  

  a) vinnslan byggist á samþykki skv. a-lið 1. mgr. 6. gr. eða a-lið 2. mgr. 9. gr. eða 

samningi skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. og  

  b) vinnslan er sjálfvirk.  

 

Þegar skráði einstaklingurinn neytir réttar síns til þess að flytja eigin gögn skv. 1. mgr. 

skal hann eiga rétt á að láta senda persónuupplýsingarnar beint frá einum ábyrgðaraðila 

til annars ef það er tæknilega framkvæmanlegt.  

 

Ákvæði 2. mgr. 20. gr. pvl. felur í sér innleiðingu á fyrrnefndri 20. gr. reglugerðarinnar, í 

ákvæðinu segir: 

 

Skráður einstaklingur skal eiga rétt á að fá persónuupplýsingar um sig, sem hann 

hefur sjálfur látið ábyrgðaraðila í té, á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu sniði og 

jafnframt á að senda þessar upplýsingar til annars ábyrgðaraðila samkvæmt nánari 

skilyrðum 20. gr. reglugerðarinnar.112  

 

Ákvæðið veitir skráðum einstakling þríþættan rétt: Í fyrsta lagi hefur hinn skráði rétt til að fá í 

hendur gögn sem varða hann sjálfan. Í öðru lagi á skráður einstaklingur rétt á að senda þessar 

upplýsingar til annars ábyrgðaraðila. Í þriðja lagi hefur viðkomandi rétt til að láta senda eigin 

gögn frá einum ábyrgðaraðila til annars. Athyglisvert er að í 2. mgr. 20. gr. pvl. er kveðið á um 

að skráður einstaklingur skuli eiga rétt á „að senda“ upplýsingar til annars ábyrgðaraðila, hins 

vegar kemur hvergi fram að viðkomandi skuli eiga rétt á að „láta senda“ 

persónuupplýsingarnar. Orðalag 2. mgr. 20. gr. pvl. er því ekki í fullu samræmi við 2. mgr. 20. 

                                                 

112 Í ákvæðinu er stuðst við svokallaða tilvísunaraðferð þar sem vísað er til 20. gr. reglugerðarinnar sem birt var 

sem fylgiskjal með lögunum. Hér í eftirfarandi umfjöllun verður reynt að styðjast við íslenskan rétt og vísa í 2. 

mgr. 20. gr. pvl. eftir fremsta megni. Hins vegar er nauðsynlegt að vísa til ítarlegs ákvæðis 20. gr. reglugerðarinnar 

samhengisins vegna þegar það á við. 
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gr. reglugerðarinnar og bendir til þess að skráðir einstaklingar skuli ekki eiga rétt til að láta 

senda persónuupplýsingar sínar beint frá einum ábyrgðaraðila til annars. Þess ber þó að geta 

að í 3. mgr. 5. gr. pvl. kemur fram að ákvæði reglugerðarinnar skuli ganga framar ákvæðum 

laganna, þar með ættu skráðir einstaklingar að geta farið fram á að láta senda gögn sín beint til 

annars ábyrgðaraðila á grundvelli 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. 

Verður nú fjallað um hver réttindi fyrir sig og þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi 

svo hægt sé að fara fram á flutning gagna samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. Höfð verður til 

hliðsjónar 20. gr. reglugerðarinnar, sem ákvæðið er byggt á, þar sem finna má nánari útfærslu 

á flutningsréttinum. Einnig verða skoðuð formálsorð reglugerðarinnar þar sem varpað er ljósi 

á hvenær flutningsrétturinn gildir og hvernig hann á að verða framkvæmanlegur. Þar að auki 

verður horft til leiðbeininga 29. gr. vinnuhópsins sem lýsa í ítarlegu máli hvað felist í inntaki 

flutningsréttarins, hvenær hann eigi við og hvert sé samspil hans við almenn réttindaákvæði 

reglugerðarinnar.113  

 

4.3.1 Rétturinn til að fá afhentar persónuupplýsingar  

Í 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um rétt skráðs einstaklings til að fá 

persónuupplýsingar um sig afhentar á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum. Samkvæmt ákvæðinu getur einstaklingur fengið persónuupplýsingar 

um sig afhentar á endurnýtanlegu sniði til geymslu eða jafnvel til persónulegra nota. Í þessu 

sambandi virkar flutningsrétturinn sem viðbót við aðgangsréttinn, en samkvæmt honum getur 

einstaklingur fengið afrit af persónuupplýsingum um sig, sbr. 3. mgr. 15. gr. 

reglugerðarinnar.114 Getur því skráður einstaklingur fengið gögn afhent án þess að vera 

skyldugur til að senda þau til annars ábyrgðaraðila. Þannig getur viðkomandi til dæmis geymt 

þau í tölvu sinni eða á geymslusvæði eingöngu til persónulegra nota. Eitt af sérkennum hins 

nýja réttar liggur í þeirri staðreynd að hann auðveldar skráðum einstakling að stjórna og 

endurnota persónuupplýsingar sínar, í ljósi þess að hann gerir þá kröfu að gögn séu afhent á 

skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði.115 

Til þess að hægt sé að fara fram á flutning eigin persónuupplýsinga þurfa hins vegar 

ákveðin skilyrði að vera uppfyllt. Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar þarf að vera um 

persónuupplýsingar að ræða, sem skráður einstaklingur hefur látið ábyrgðaraðila í té, sem 

                                                 

113 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, athugasemdir við 20. gr. 
114 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 4-5. 
115 sama heimild 5. 
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unnar hafa verið sjálfvirkt á grundvelli samþykkis eða samnings. Verður nú vikið að hverju 

skilyrði fyrir sig. 

 Í fyrsta lagi þarf að vera um persónuupplýsingar að ræða í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. 

pvl. Þarf því að vera hægt að persónugreina einstakling út frá upplýsingum, beint eða óbeint. 

Hugtakið persónuupplýsingar hefur verið túlkað vítt og nær til flestra upplýsinga sem 

persónugreina skráðan einstakling. Þar á meðal IP tölur sem hægt er að rekja til þeirra eða þær 

dulkóðaðar þannig að auðveldlega megi leysa. Nánar var fjallað um hugtakið í kafla 3.2.1. og 

er vísað til þeirrar umfjöllunar um frekari skýringar á hugtakinu.  

 Í öðru lagi þarf skráður einstaklingur að hafa látið ábyrgðaraðila persónuupplýsingarnar 

í té, en talsverð óvissa ríkir um hvað felst í orðalaginu að hafa „látið í té“ (e. provided by). 

Kemur hér til skoðunar hvort skráður einstaklingur þurfi beinlínis að hafa látið umrædd gögn 

af hendi, til dæmis með því að skrifa undir samning. Samkvæmt orðanna hljóðan þá virðist 

ákvæðið ekki ná til þeirra tilvika þar sem gögn verða til vegna notkunar viðkomandi 

einstaklings, enda felur það raunverulega ekki í sér að láta eitthvað af hendi sjálfur. Samkvæmt 

túlkun 29. gr. vinnuhópsins hefur hins vegar verið talið að hugtakið eigi að túlka vítt. 

Flutningsréttinum sé ætlað að ná til þeirra gagna sem afhent hafa verið ábyrgðaraðila, bæði 

beint og sem fylgja notkun hans á þjónustu eða tæki á vegum ábyrgðaraðila.116 Túlkun 

vinnuhópsins, um að gögn sem leiði af notkun skráðs einstaklings, skuli falla undir 

flutningsréttinn, er þó umdeild. Því hefur meðal annars verið haldið fram að túlkunin gangi 

lengra en löggjafanum hefði staðið til boða við lögfestingu réttarins.117 Það ríkir því enn 

ákveðin óvissa um túlkun þess hvaða gögn falli undir réttinn. Nánar verður fjallað um hvaða 

persónuupplýsingar geta talist hafa verið látnar í té ábyrgðaraðila af skráðum einstakling, hér 

að neðan í kafla 6.1.1. 

 Í þriðja lagi þurfa persónuupplýsingar, samkvæmt a-lið 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, 

að hafa verið unnar á grundvelli samþykkis eða samnings, sbr. 1.-2. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Einnig 

er kveðið á um að þær geti verið unnar á grundvelli samþykkis, sbr. 1. tl. 1. mgr. 11. gr. pvl. ef 

um viðkvæmar persónuupplýsingar er að ræða. Samkvæmt ákvæðinu falla því allar þær 

upplýsingar sem ekki eru unnar á grundvelli samþykkis eða samnings utan gildissviðs 

flutningsréttarins. Þar á meðal eru persónuupplýsingar sem unnar eru á grundvelli lögmætra 

hagsmuna, sbr. 6. tl. 1. mgr. 9. gr. Umrætt ákvæði a-liðar 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar getur 

                                                 

116 sama heimild 10. 
117 David Meyer, „European Commission experts uneasy over WP29 data portability interpretation“ (The 

International Association of Privacy Professionals apríl 2017) <https://iapp.org/news/a/european-commission-

experts-uneasy-over-wp29-data-portability-interpretation-1/> Skoðað 6. febrúar 2019. 
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því takmarkað flutningsréttinn umtalsvert, sérstaklega í ljósi þess að mikið magn af 

persónuupplýsingum er unnið á grundvelli lögmætra hagsmuna. 

Í fjórða lagi þurfa persónuupplýsingar að hafa verið unnar með sjálfvirkri aðferð, sbr. 

b-lið 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt orðanna hljóðan virðist ákvæðið gera 

strangari kröfu en gert er í 1. mgr. 4. gr. pvl., þar sem fram kemur að bæði vinnsla sem er 

sjálfvirk að hluta eða sú sem er, eða á að vera hluti af skrá, falli undir gildissvið laganna. 

Samkvæmt orðanna hljóðan má því gera ráð fyrir að flutningsrétturinn nái ekki til neinna 

pappírsskjala. Hins vegar hefur því verið haldið fram að utan réttarins falli „flest öll“ 

pappírsskjöl.118 Þá mætti einnig vísa til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins í máli 

Commission v Bavarian Lager Co Ltd119, þar sem fram kom að ekki megi túlka ákvæði um 

sjálfvirka vinnslu of þröngt, í skilningi 1. mgr. 3. gr. þágildandi tilskipunar 95/46/EB. Af þeirri 

ástæðu ætti að fara varlega í að túlka 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar of þröngt vegna orðalags 

þess um sjálfvirka vinnslu, þar sem líklegt er að farið verði eftir 1. mgr. 4. gr. pvl. um efnislegt 

gildissvið laganna. 

       

4.3.2 Rétturinn til að fá persónuupplýsingar sendar til annars ábyrgðaraðila 

Í 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um rétt skráðs einstaklings til að fá einn 

ábyrgðaraðila til að senda persónuupplýsingar beint til annars ábyrgðaraðila. Samkvæmt 

ákvæðinu þá er skráðum einstakling, sem uppfyllir skilyrði þess að geta fengið gögn sín afhent, 

samkvæmt 1. mgr., einnig veittur sá réttur að láta senda þau beint frá ábyrgðaraðilanum, sem 

hýsir þau, til annars ábyrgðaraðila. Þannig getur skráður einstaklingur ekki eingöngu fengið 

gögn sín afhent til endurnotkunar, eða sent þau sjálfur annað, heldur einnig farið fram á að þau 

verði send beint til annars ábyrgðaraðila. Rétturinn gildir óháð því á hvaða sviði atvinnulífsins 

viðkomandi ábyrgðaraðili starfar.120 Á meðan fyrrnefndur réttur til að fá til sín upplýsingar 

hefur aðallega að geyma framlengingu á réttinum til aðgangs í ljósi afhendingar á 

endurnýtanlegu eða skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Þá mætti halda því fram að 

rétturinn sem felst í 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar veiti skráðum einstakling víðtækari rétt en 

aðgangsrétturinn121. Hann heimilar flutning beint til annarra aðila, t.d. til samkeppnisaðila 

viðkomandi þjónustuveitanda. Rétturinn stuðlar því að auknu valdi til neytenda með því að 

                                                 

118 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 9. 
119 Mál C-28/08 Commission v Bavarian Lager Co. Ltd. [2009] EC:C:2009:624, Opinion of AG Sharpston, mgr. 

128-131. 
120 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 5. 
121 Sjá umfjöllun í kafla 5.2. 
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koma í veg fyrir lokunaráhrif, ásamt því að stuðla að nýjum tækifærum fyrir nýsköpun og 

miðlun persónuupplýsinga milli ábyrgðaraðila á öruggan hátt, undir stjórn hins skráða 

einstaklings.122 

Til að hægt sé að fara fram á að persónuupplýsingar séu sendar beint frá einum 

ábyrgðaraðila til annars þurfa ákveðin skilyrði að vera uppfyllt. Samkvæmt 2. mgr. eru sömu 

kröfur gerðar og raktar voru hér að ofan, samkvæmt 1. mgr. En einnig er kveðið á um það 

viðbótarskilyrði að sendingin þurfi að vera tæknilega framkvæmanleg. Í reglugerðinni er hvergi 

fjallað um hvað felst í því að sending sé „tæknilega framkvæmanleg“ og því getur reynst erfitt 

fyrir einstakling að átta sig á því hvort skilyrði til flutnings gagna hans, samkvæmt 2. mgr. 20. 

gr. reglugerðarinnar., teljist vera fyrir hendi eða ekki. Í þessu samhengi hefur verið nefnt að 

hugtakið „tæknilega framkvæmanlegt“ sé ekki talið skylt hugtakinu „skipulagt, algengt og 

tölvulesanlegt snið“, heldur hefur það frekar verið talið tengjast tæknilega samhæfðum 

vinnslukerfum.123 Í 68. lið formálsorða reglugerðarinnar er kveðið á um að ábyrgðaraðilar séu 

hvattir til að þróa samvirkandi snið (e. interoperable formats that enable data portability). Hins 

vegar kemur fram að ekki sé lögð skylda á þá að taka upp eða viðhalda tæknilega samhæfðum 

vinnslukerfum. Samkvæmt þessu virðist engin skylda lögð á ábyrgðaraðila til að tryggja að 

flutningur sé tæknilega framkvæmanlegur, hvorki með því að senda gögn á samvirkandi sniði 

eða hafa tæknilega samhæft vinnslukerfi til að taka á móti slíkum gögnum.  

Samkvæmt því sem rakið hefur verið hér að ofan má vera ljóst að upp getur komið sú 

staða að flutningur teljist ekki tæknilega framkvæmanlegur. Í ljósi þess að ábyrgðaraðilum er 

hvorki gert skylt að þróa samvirkandi snið né halda uppi eða viðhalda tæknilega samhæfðum 

vinnslukerfum. Framkvæmdin getur því orðið sú að móttakanda sé ekki kleift að taka á móti 

gögnum eða endurnýta þau á því sniði sem þau eru afhent á. Hins vegar má vera ljóst að ávallt 

er lögð skylda á ábyrgðaraðila að senda upplýsingar á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu 

sniði124, til að hægt sé að nota gögn með lítilli fyrirhöfn. Það verður hins vegar að telja nokkuð 

óljóst hvenær ábyrgðaraðilar geti borið það fyrir sig að flutningur gagna sé ekki tæknilega 

                                                 

122 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 5. 
123 Paul De Hert og aðrir, „The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of 

digital services“ (2018) 34 Computer Law & Security Review 193, 197 

<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.10.003> skoðað 5. janúar 2019. 
124 Sjá Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 17. Þar sem 

tekið er fram að með því að krefja ábyrgðaraðila um afhendingu gagna á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu 

sniði er óskað eftir að útkoman verði samvirkni vinnslukerfa ábyrgðaraðila.  
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framkvæmanlegur.125 Það er aftur á móti ljóst að í þeim tilvikum þar sem tæknilegar hindranir 

standa í vegi fyrir flutningi samkvæmt 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar þá hvílir skylda á 

ábyrgðaraðila að tilkynna hinum skráða einstaklingi um ástæður þess. Ef hann sinnir ekki 

þessari skyldu samkvæmt 4. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar þá verður farið með slíkt eins og 

hann hefði hafnað beiðni skráðs einstaklings.126 Nánar verður fjallað um hvernig túlka megi 

hvort sending sé tæknilega framkvæmanleg eða ekki, hér að neðan í kafla 6.1.2. 

 

4.4 Undantekningar 

4.4.1 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar 

Í 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar er fjallað um undanþágureglur frá flutningsréttinum. Í 

ákvæðinu kemur fram að þegar flutningsréttarins sé neytt skuli það ekki hafa áhrif á réttinn til 

að gleymast í 17. gr. reglugerðarinnar, sbr. 1. mgr. 20. gr. pvl. Í þessu felst að þegar skráður 

einstaklingur fer fram á beiðni um flutning samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. þá leiðir það ekki 

sjálfkrafa til þess að gögnum hans verði eytt. Þannig getur hann t.d. haldið áfram í viðskiptum 

við þjónustuaðila þrátt fyrir að hafa látið senda gögn sín til annars aðila áður.127 Þetta þýðir að 

ef viðkomandi vill að gögnum sínum verði eytt þarf hann að fara fram á eyðingu þeirra í 

kjölfarið á grundvelli 1. mgr. 20. gr. pvl. Að öðrum kosti verður mögulegri geymsluskyldu 

ábyrgðaraðila ekki raskað heldur fer hann með hana eins og áður. Geymsluskyldan getur t.d. 

verið sú að viðkomanda sé skylt að geyma afrit af bókhaldskerfum sínum í sjö ár frá 

upprunalegri skráningu þeirra, sbr. 19. og 20. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald. Hvorki 

réttinum til eyðingar gagna, samkvæmt 1. mgr. 20. gr. pvl., eða geymsluskyldu ábyrgðaraðila, 

samkvæmt öðrum lögum, verður því raskað vegna beiðni um flutning eigin persónuupplýsinga 

á grundvelli 2. mgr. 20. gr. pvl. 

Í 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar kemur fram að flutningsrétturinn skuli ekki gilda um 

vinnslu sem er nauðsynleg vegna verkefnis í þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers 

valds sem ábyrgðaraðili fer með. Nánar er fjallað um undantekningarregluna í 68. lið 

formálsorða reglugerðarinnar þar sem segir að eðli máls samkvæmt ætti ekki að beita réttinum 

gagnvart ábyrgðaraðilum sem vinna með persónuupplýsingar við opinber skyldustörf. Hins 

vegar er í leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins kveðið á um að það sæmi góðri framkvæmd að 

                                                 

125 Ábyrgðaraðili sem talin er vera í markaðsráðandi stöðu í skilningi samkeppnislaga nr. 44/2005, getur verið 

talinn hafa brotið gegn 11. gr. laganna, ef hann býr svo um hnútana að hann komi í veg fyrir að slíkur flutningur 

sé tæknilega framkvæmanlegur.  
126 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 16. 
127 sama heimild 7. 
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þróa vinnslukerfi sem svara sjálfvirkt slíkum beiðnum, og fylgja sömu meginreglum og í 

flutningsréttinum. Tekið er sem dæmi að skattayfirvöld gætu þannig auðveldað leið til að 

niðurhala skattframtölum síðustu ára.128  

Samkvæmt ákvæðinu falla hins vegar opinberir aðilar utan gildissviðs réttarins og þar 

með hvílir engin lagaleg skylda á þeim að bjóða upp á flutning gagna samkvæmt 2. mgr. 20. 

gr. pvl. Þá getur vinnsla einkarekinna fyrirtækja sem unnin er vegna lagalegrar skyldu einnig 

fallið utan gildissviðs flutningsréttarins. Tilkynningarskyld fyrirtæki skv. 10. gr. laga nr. 

140/2018, um peningaþvætti og aðgerðir gegn hryðjuverkum, eru til að mynda skyld til þess 

að vinna áreiðanleikakannanir um viðskiptavini sína. Þar með falla slíkar persónuupplýsingar 

utan flutningsréttarins samkvæmt 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. 

 

4.4.2 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar 

Í 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar má finna aðra undanþágureglu frá flutningsréttinum. Í 

ákvæðinu segir að rétturinn til flutnings í 1. mgr. skuli ekki skerða réttindi eða frelsi annarra. 

Orðalag ákvæðisins veitir hins vegar ekki frekari vísbendingu um það hvað felst í réttindum 

eða frelsi annarra. Þá er ekki fjallað um hvernig skuli afgreiða þau atvik ef önnur réttindi skarast 

á við flutningsréttinn. Í 68. lið formálsorða reglugerðarinnar má hins vegar finna vísbendingu 

um það hvað felst í réttindum og frelsi annarra, en þar kemur eftirfarandi fram: 

 

Ef tiltekið mengi persónuupplýsinga varðar fleiri en einn skráðan einstakling ætti 

réttur þeirra til að fá persónuupplýsingarnar að vera með fyrirvara um réttindi og 

frelsi annarra skráðra einstaklinga í samræmi við þessa reglugerð .... 

 

Samkvæmt ákvæðinu virðist vera um vernd að ræða fyrir skráða einstaklinga, sem koma fram 

í tilteknu mengi persónuupplýsinga ásamt öðrum og farið hefur verið fram á flutning þeirra 

samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. Markmið þessarar verndar er að koma í veg fyrir neikvæð áhrif 

á skráða einstaklinga sem vita e.t.v. sjálfir ekki að unnið sé með persónuupplýsingar þeirra. Í 

ákvæðinu felst þannig að vinnsla sem hefur neikvæð áhrif á réttindi eða frelsi annarra fellur 

utan 2. mgr. 20. gr. pvl.  

Slík skerðing telst hafa átt sér stað ef líklegt þykir að hún muni hafa neikvæð áhrif á 

réttindi eða frelsi annarra. Hér er átt við þegar flutningur hefur þau áhrif að annar skráður aðili 

getur ekki notið þess réttar sem honum er ætlaður, samkvæmt III. kafla pvl. vegna flutnings.129 

                                                 

128 sama heimild 8. 
129 sama heimild 11. 
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Hins vegar leikur vafi á því hvernig skuli fara með beiðni skráðs einstaklings um að fá gögn 

sín flutt ef honum fylgja neikvæð áhrif á rétt annars einstaklings sem byggður er á öðrum 

grundvelli en pvl., t.d. rétti til þagnarskyldu skv. 58. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

Í slíkum tilvikum hefur verið nefnt að önnur réttindi skuli ekki teljast ríkjandi gagnvart 

flutningsréttinum óháð orðalagi 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, heldur skuli fara fram 

hagsmunamat á því hvort flutningur gagna hafi skaðleg áhrif á réttindi annarra.130 Samkvæmt 

29. gr. vinnuhópnum ætti ábyrgðaraðili hins vegar ekki að hafna beiðni skráðs einstaklings um 

flutning vegna slíkra upplýsinga sem bundnar eru þagnarskyldu, heldur væri honum ráðlagt að 

undanskilja þær frá þeim gögnum sem send yrðu.131 

Einnig telst hafa orðið skerðing þegar ábyrgðaraðili sem móttekur upplýsingarnar notar 

þær í eigin þágu, til dæmis í markaðssetningarskyni. Það telst hins vegar ekki vera um 

skerðingu að ræða þegar flutningur telst hættulítill fyrir þriðja aðila, t.d. ef fluttar eru 

reikningsupplýsingar milli banka þar sem fram koma persónuupplýsingar um aðra sem 

millifært hafa inn á reikning beiðanda. Í flestum tilfellum telst því slíkur flutningur heimill, 

með fyrirvara um það að vinnslan sé ávallt á forræði hins skráða einstaklings.132 

Þegar vinnsla fer fram í þeim aðstæðum sem nefndar voru hér að ofan, þ.e. þegar 

skráður einstaklingur veitir samþykki sitt, eða gerir samning um vinnslu persónuupplýsinga 

sem persónugreina einnig aðra einstaklinga, þarf ávallt að gæta þess að lagagrundvöllur sé fyrir 

slíkri vinnslu. Til að mynda getur hún farið fram á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. þegar 

tilgangur vinnslunnar er að veita skráðum einstaklingi þjónustu. Hún má hins vegar eingöngu 

fara fram undir stjórn skráðs einstaklings þar sem þær eru unnar á grundvelli persónulegra nota 

eða húshaldsreglunnar133. Vinnslan er því eingöngu undir stjórn skráðs einstaklings, ekki 

ábyrgðaraðila. Þar með er komið í veg fyrir ólögmæta vinnslu ábyrgðaraðila á upplýsingum er 

varða aðra. Um leið og hann vinnur með upplýsingarnar í eigin þágu, til dæmis í markaðsskyni, 

yrði því ekki lagaheimild fyrir því.         

Þá hefur því einnig verið haldið fram að réttindi og frelsi ábyrgðaraðila falli undir 4. 

mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Þar með ætti undantekningarreglan að ná til 

viðskiptaleyndarmála og hugverkaréttinda sem ábyrgðaraðili býr yfir. Hins vegar benda hvorki 

                                                 

130 Paul De Hert og aðrir, „The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of 

digital services“ (n. 123) 198. 
131 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 12. 
132 sama heimild 11-12. 
133 Sjá c-lið 2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar þar sem fram kemur að öll vinnsla sem unnin er af einstaklingi í 

persónulegum tilgangi eða samkvæmt húshaldsreglunni fellur utan gildissviðs laganna; Sjá einnig 18. lið 

formálsorða reglugerðarinnar þar sem fram kemur að hér sé átt við vinnslu án nokkurra tengsla við sérfræði eða 

atvinnustarfsemi.  
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orðalag 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar né lögskýringargögn til þess að rétturinn eigi að ná til 

viðskiptaleyndarmála eða hugverkaréttinda. Þessa túlkun má rekja til 63. liðar formálsorða 

reglugerðarinnar þar sem fjallað er um rétt skráðs einstaklings til aðgangs. Þar segir að rétturinn 

skuli ekki hafa neikvæði áhrif á aðra, þ.m.t. viðskiptaleyndarmál eða hugverkaréttindi. Þá hefur 

29. gr. vinnuhópsins einnig talið að taka beri tillit til viðskiptaleyndarmála og hugverkaréttinda 

við afgreiðslu flutningsbeiðna, samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. Hins vegar geta þær einar og sér 

ekki leitt til þess að ábyrgðaraðili megi hafna beiðni, heldur er ráðlagt að afhenda gögnin á 

sniði sem veitir ekki aðgang að slíkum upplýsingum.134 

Utan gildissviðs flutningsréttarins falla því upplýsingar sem innihalda tvo eða fleiri 

persónugreinanlega einstaklinga, sem taldar eru líklegar til að hafa neikvæð áhrif á aðra. Þá 

virðast viðskiptaleyndarmál og hugverkaréttindi ábyrgðaraðila teljast sem réttindi eða frelsi í 

skilningi 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Þær geta hins vegar einar og sér ekki leitt til þess að 

beiðni um flutning sé hafnað, heldur er ábyrgðaraðilum ráðlagt að breyta sniði þeirra til að 

upplýsa ekki um efni þeirra.  

  

4.5 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð ítarleg grein fyrir flutningsrétti skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. Fjallað 

var um forsögu réttarins þar sem fram kom að aðrar tegundir flutnings gagna hafa áður komið 

fram, bæði á öðrum sviðum Evrópulöggjafar og aðrar sem ekki mætti rekja til laga. 

Flutningsrétturinn í samanburði við aðrar tegundir flutnings gerir þó ítarlegri kröfur um snið 

sem gögn skulu vera afhent á og hann getur tekið til allra ábyrgðaraðila er vinna með 

persónuupplýsingar. Þá var fjallað um markmið réttarins. Komist var að þeirri niðurstöðu að 

aðalmarkmið hans væri að auka stjórn skráðs einstaklings yfir persónuupplýsingum sínum. 

Þannig var stuðlað að einum meginmarkmiðum pvl. um að auka vernd skráðra einstaklinga. 

Efnahagsleg sjónarmið eru ekki talin vera markmið réttarins heldur fremur jákvæð afleiðing 

sem leiðir af framkvæmd hans.  

Því næst var fjallað um megininntak flutningsréttarins en hann var talinn fela í sér 

þríþættan rétt fyrir skráðan einstakling. Í fyrsta lagi rétt til að fá afhentar persónuupplýsingar 

sem hann hefur látið ábyrgðaraðila í té, á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Í öðru 

lagi er skráðum einstakling veittur réttur til að senda þær sjálfur til annars ábyrgðaraðila. Í 

þriðja lagi er hinum skráða einstakling veittur réttur til að láta senda þær beint til annars 

                                                 

134 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 12. 
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ábyrgðaraðila. Rétturinn er þó háður þeim skilyrðum samkvæmt 1. mgr. 20. gr. pvl. að um 

sjálfvirka vinnslu sé að ræða á persónuupplýsingum, sem hinn skráði hefur sjálfur látið 

ábyrgðaraðila í té. Þá þurfa umræddar upplýsingar að hafa verið unnar á grundvelli samþykkis 

eða samnings. Einnig eru sett viðbótarskilyrði fyrir sendingu samkvæmt 2. mgr. 20. gr. 

reglugerðarinnar að hún sé tæknilega framkvæmanleg. 

Að lokum var gerð stuttlega grein fyrir undantekningarreglum flutningsréttarins sem 

fram koma í 3.- 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Í 3. mgr. kemur fram að beiðni um flutning 

skuli ekki hafa áhrif á réttinn til að gleymast, ásamt því að rétturinn gildir ekki um vinnslu sem 

unnin er á grundvelli lagaskyldu. Þá segir í 4. mgr. að flutningsrétturinn skuli ekki skerða 

réttindi eða frelsi annarra. 
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5 Tengsl við önnur réttindi skráðra einstaklinga 

Í þessum kafla verður fjallað um tengsl flutningsréttarins við önnur réttindaákvæði í III. kafla 

pvl. Talið hefur verið að lesa megi þrjú ný réttindi úr hinni nýju reglugerð, þá fylgdu henni 

einnig úrbætur á eldri réttindum sem kveðið var á um í tilskipun 95/46/EB.135 Þau eldri réttindi 

sem fylgdu tilskipuninni og reynt hefur á í framkvæmd geta þar með gefið vísbendingu um 

hugsanlega túlkun flutningsréttarins. Ofangreind réttindi III. kafla pvl. má flokka á eftirfarandi 

hátt: 

 

1. Réttindi til upplýsinga, þ.e. rétturinn til aðgangs, ásamt réttinum til 

flutnings eigin gagna. 

2. Réttindi til leiðréttingar. 

3. Réttindi til takmörkunar, þ.e. rétturinn til eyðingar (að gleymast), 

rétturinn til að takmarka vinnslu og rétturinn til að mótmæla.136 

 

Í fyrsta lagi fylgir nýjum lögum rétturinn til gagnsæis og auðvelds aðgengis að 

persónuupplýsingaskilmálum, svo að skráðir einstaklingar geti neytt upplýsingarréttar síns og 

réttar til aðgangs í 1. mgr. 17. gr. pvl. Í öðru lagi þá fylgdi lögunum fyrrnefndur flutningsréttur, 

2. mgr. 20. gr. pvl. Í þriðja lagi rétturinn til að gleymast, í 1. mgr. 20. gr. pvl., sem veitir 

einstaklingum rétt til að eyða persónuupplýsingum sínum. Í dómaframkvæmd í máli Google 

Spain137 túlkaði Evrópudómstóllinn réttinn til að gleymast úr eldri tilskipun 95/46/EB. Má þar 

með færa rök fyrir því að rétturinn teljist til eldri réttinda, sem gerðar voru úrbætur á með 

gildistöku nýrrar reglugerðar. Auk þessara þriggja réttinda þá mætti einnig telja að 

aðgangsréttur skv. 2. mgr. 17. gr. pvl. geti talist til nýs réttar í ljósi þess að hinum eldri 

upplýsingarétti skv. 18. gr. brottfallinna laga nr. 77/2000 var breytt úr því að vera réttur til 

vitneskju í rétt til aðgangs, sbr. 2. mgr. 17. gr. pvl.     

Talið hefur verið að samspil flutningsréttarins við önnur „stjórnunarréttindi“ skráðra 

einstaklinga, geti bæði haft að geyma vísbendingu um mögulega túlkun á flutningsréttinum í 

framkvæmd. Þá geta þessi réttindi skarast við ákveðnar aðstæður. Hér er einkum átt við réttinn 

til að gleymast og aðgangsréttinn.138 Í umfjöllun hér á eftir verður litið til tengsla þessara 

                                                 

135 Jose Belo og Patricia Macedo Alves, „The right to data portability An in-depth look“ (n. 1) 1-2. 
136 Mariusz Krzysztofek, GDPR : General Data Protection Regulation (EU) 2016/679: Post-Reform Personal 

Data Protection in the European Union (Walters Kluwer 2019) 136. 
137 Mál C-131/12 Google Spain SL og Google Inc g. Agencia Espanola de Protección de Datos (AEPD) og Mario 

Costeja González [2014] ECLI:EU:C:2014:317, (hér eftir „Google Spain“). 
138 Paul De Hert og aðrir, „The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of 

digital services“ (n. 123) 201. 
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ákvæða með áherslu á að kanna vísbendingar sem kunna að hafa áhrif á túlkun 2. mgr. 20. gr. 

pvl. í framkvæmd. 

        

5.1 Rétturinn til að gleymast 

Í 1. mgr. 20. gr. pvl. er fjallað um réttinn til að gleymast. Með ákvæðinu er 17. gr. 

reglugerðarinnar innleidd í íslenskan rétt. Í ákvæðinu felst að skráðum einstakling er veittur 

réttur til að fá upplýsingum sínum eytt án ótilhlýðilegrar tafar ef tilteknar aðstæður eiga við139. 

Mikil tengsl eru á milli flutningsréttarins og réttarins til að gleymast og komu þessi tengsl fram 

í lagasetningarferlinu. Í raun hafa þessi tvö réttindi verið talin endurspegla kjarna þess 

markmiðs reglugerðarinnar að veita skráðum einstaklingum aukna stjórn yfir 

persónuupplýsingum sínum.140 Eins og fram kemur í umfjölluninni hér að framan er rétturinn 

til að gleymast eldri en flutningsrétturinn. Flutningsrétturinn er nýmæli og þar með eru ekki 

fyrir hendi fordæmi um það hvernig eigi að túlka 2. mgr. 20. gr. pvl. Túlkun Evrópudómstólsins 

í máli Google Spain getur aftur á móti haft veigamikla þýðingu hvernig ákvæðið um 

flutningsrétt muni koma til með að vera túlkað í framkvæmd. Því er nauðsynlegt samhengisins 

vegna að greina betur frá umræddum dómi áður en vikið verður að ítarlegri túlkun á orðalagi 

flutningsréttarins. 

 

5.1.1 Dómur Evrópudómstólsins í máli C-131/12 Google Spain 

Í dómi Evrópudómstólsins í máli Google Spain voru málavextir á þá leið að spænskur 

ríkisborgari kvartaði til spænsku persónuverndarstofnunarinnar (AEPD)141, bæði vegna 

birtingar blaðaútgefanda á fjárnámstilkynningum og vegna leitarniðurstöðu hjá Google á Spáni 

og Google Inc142. Þegar nafn hans var slegið inn í leitarvél Google birtust tveir hlekkir á 

heimasíðu fyrrnefnds dagblaðs, þar sem finna mátti fjárnámstilkynningar sem vörðuðu hann, 

sem birtar höfðu verið sextán árum áður. Hinn skráði einstaklingur fór fram á að 

blaðaútgefandinn og Google fjarlægðu allar mögulegar leiðir til að finna þessar upplýsingar 

um sig.143 AEPD vísaði þeim hluta kvörtunarinnar frá er varðaði blaðaútgefandann, þar sem 

lögmætar ástæður væru fyrir birtingu þeirra. Kvörtun er varðaði Google var aftur á móti tekin 

                                                 

139 Sjá a.-f. lið 1. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar. 
140 Wenlong Li, „A tale of two rights: exploring the potential conflict between right to data portability and right 

to be forgotten under the General Data Protection Regulation“ (2018) 8 International Data Privacy Law 309, 309 

<https://doi.org/10.1093/idpl/ipy007> skoðað 10. apríl 2019. 
141 Agencia Española de Protección de Datos, (hér eftir „AEPD“). 
142 Hér eftir verður vísað til Google á Spáni og Google Inc. saman sem „Google“. 
143 Google Spain (n. 137) 14. og 15. mgr. 
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til greina og mælt fyrir um að Google skyldi fjarlægja umrædda hlekki til að tryggja 

grundvallarrétt skráðs einstaklings hvað varðar öryggi persónuupplýsinga og æru hans. Í 

kjölfarið áfrýjaði Google málinu til Hæstaréttar Spánar og krafðist ógildingar á ákvörðuninni. 

Dómstóllinn leitaði forúrskurðar Evrópudómstólsins þar sem meðal annars var spurt að því 

hvort að í b-lið 12. gr. og 1. mgr. a-liðar 14. gr. tilskipunar 95/46/EB fælist heimild handa 

skráðum einstaklingum til að krefja ábyrgðaraðila leitarvélar að fjarlægja frá leitarniðurstöður. 

Þegar leitað er að nafni skráðs einstaklings og í niðurstöðum birtast hlekkir á vefsíður þriðja 

aðila sem birtar eru á löglegan hátt og eru réttar. Með þeim rökum að þær skaði hann eða 

viðkomandi óski þess að þeim verði gleymt að ákveðnum tíma liðnum.144  

Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að vinnslan sem Google bauð upp á með 

leitarvél sinni gæti haft mikil áhrif á friðhelgi einkalífs og öryggi persónuupplýsinga þess sem 

leitað væri að. Hægt væri að fletta upp hverjum sem er og fá þannig persónuupplýsingar um 

viðkomandi. Hér væri um mikið inngrip í einkalíf skráðs einstaklings að ræða sem ekki stæði 

til boða nema fyrir tilstilli leitarvélarinnar. En þrátt fyrir að slík inngrip væru jafnvel tíðari nú 

til dags í upplýsingasamfélagi með interneti og leitarvélum taldi dómstóllinn engu að síður ekki 

réttmætt að réttlæta slíka vinnslu leitarvéla á grundvelli efnahagslegra sjónarmiða á kostnað 

mögulegrar áhættu fyrir skráða einstaklinga. Það þyrfti hins vegar að meta hagsmuni 

einstaklinga gagnvart hagsmunum almennings til aðgengis að umræddum upplýsingum, með 

tilliti til þess hvaða upplýsingar væri um að ræða.145 Af þessu má álykta að efnahagslegum 

sjónarmiðum er ekki ætlað að ganga framar rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs eða verndar 

persónuupplýsinga þeirra. Hins vegar verður ávallt að meta þegar slíkum upplýsingum er eytt 

hvort almenningur gæti haft ríkari hagsmuni til aðgengis að viðkomandi upplýsingum.  

Niðurstaða dómstólsins var því sú að eyða skyldi umræddum upplýsingum úr leitarvél 

Google þar sem vinnsla þeirri stæðist ekki tilskipun 95/46/EB. Dómstóllinn mat upplýsingarnar 

ófullnægjandi, óhóflegar og að ekki væri lengur nauðsyn á þeim samkvæmt upphaflegum 

tilgangi vinnslunnar.146 Nefndi hann í kjölfarið að grundvallarréttindi einstaklinga til friðhelgi 

einkalífs og verndar persónuupplýsinga samkvæmt 7. og 8. gr. réttindaskrár ESB vegi þyngra 

en réttindi almennings í þessu tilviki. Í ljósi þess að fjárnámið var framkvæmt 16 árum áður 

væri ekki rík ástæða fyrir aðgengi almennings að upplýsingunum. Dómurinn tók hins vegar 

fram að niðurstaðan hefði geta orðið önnur ef umræddar upplýsingar hefðu varðað almenning, 

                                                 

144 sama heimild 16.-20. mgr. 
145 sama heimild 89. og 4. tl. 100. mgr. 
146 sama heimild 94. mgr. 
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og mikilvægt væri að hafa opið aðgengi að þeim.147 Af dómnum má ráða að réttindi skráðra 

einstaklinga til bæði verndar persónuupplýsinga og friðhelgi skuli ganga framar 

efnahagslegum sjónarmiðum ábyrgðaraðila. 

 

5.1.2 Leiðir flutningur gagna sjálfkrafa til eyðingar þeirra? 

Í 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar segir að þegar flutningsréttarins sé neytt skuli það ekki hafa 

áhrif á réttinn til að gleymast, samkvæmt 17. gr. reglugerðarinnar. Ákveðinn misskilningur 

hefur hins vegar verið uppi um samspil þessara tveggja ákvæða. Þar sem því hefur verið haldið 

fram að þegar farið sé fram á flutning gagna samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. leiði það sjálfkrafa 

til eyðingar þeirra í kjölfarið hjá ábyrgðaraðilanum sem beiðnin beinist að.148 Samkvæmt 

þessum skilningi gæti skráður einstaklingur ekki sjálfur farið fram á að gögnum sé eytt í 

kjölfarið á grundvelli 1. mgr. 20. gr. pvl. eða haldið áfram að njóta þjónustu hjá umræddum 

ábyrgðaraðila á grundvelli gagna sinna eftir að gögn hafa verið flutt.  

Við skoðun á orðalagi 3. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar virðist ákvæðið ekki gefa til 

kynna að beiðni um flutning gagna leiði til þess að ábyrgðaraðili eigi að eyða gögnunum hjá 

sér í kjölfarið. Þessa ályktun má m.a. draga af þeim breytingum sem gerðar voru á ákvæðinu í 

lagasetningarferlinu.149 Vísast hér til orðalags 2. mgr. 18. gr. reglugerðarinnar þar sem fram 

kom að gögn skuli vera „afturkölluð“ af skráðum einstaklingi með notkun flutningsréttarins, 

sem virðist gefa til kynna að þeim skuli eytt í kjölfarið.150 Í endanlegri útgáfu ákvæðisins, í 1. 

mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, kemur hins vegar fram að skráður einstaklingur skuli „fá“ gögn 

sín. Hann ætti þannig bæði að geta eytt gögnum sínum í kjölfar flutnings eða látið það hjá líða 

og einfaldlega haldið áfram að nota þjónustu hjá ábyrgðaraðila á grundvelli þeirra gagna sem 

hann lét flytja. Jafnvel og þrátt fyrir að þau hafi verið flutt til samkeppnisaðila ábyrgðaraðilans.  

Má því vera ljóst að beiðni um flutning eigin persónuupplýsinga samkvæmt 2. mgr. 20. 

gr. pvl. leiðir ekki sjálfkrafa til eyðingar þeirra. Viðkomandi verður því sjálfur að fara fram á 

eyðingu gagna sinna samkvæmt 1. mgr. 20. gr. pvl. ef hann vill að þeim verði eytt. Þá má 

einnig finna sterk rök fyrir því að ekki eigi að eyða gögnum í kjölfar flutningsbeiðnar með 

vísun til meginmarkmiðs réttarins um að auka stjórn skráðs einstaklings yfir 

                                                 

147 sama heimild 96. – 99. mgr. 
148 Jose Belo og Patricia Macedo Alves, „The right to data portability An in-depth look“ (n. 1) 3. 
149 Sjá ákvæði 2. mgr. 18. gr. draga reglugerðarinnar þar sem fram kom að gögn verði afturkölluð (e. withdrawn) 

frá ábyrgðaraðila við flutning þeirra til annars sjálfvirks vinnslukerfis. Á meðan í 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar 

er kveðið á um rétt skráðs einstaklings til að fá (e. receive) gögn sín afhent eða láta senda þau samkvæmt 2. mgr. 

ákvæðisins. 
150 Drög að reglugerðinni (n. 35) 53. 
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persónuupplýsingum sínum. Þannig eigi það frekar að vera á forræði einstaklings að ákvarða 

hvort ábyrgðaraðili, sem verður við beiðni um flutning gagna, eyði samhliða gögnunum hjá sér 

eða ekki. 

 

5.2 Rétturinn til aðgangs 

Í 2. mgr. 17. gr. pvl. er kveðið á um rétt skráðs einstaklings til aðgangs að persónuupplýsingum 

um sig. Í ákvæðinu felst að skráðum einstakling er veittur réttur til að fá staðfestingu á því frá 

ábyrgðaraðila hvort unnið sé með persónuupplýsingar um sig, og ef svo er þá rétt til aðgangs 

að þeim persónuupplýsingum.151 Bæði flutningsrétturinn og aðgangsrétturinn eru réttindi sem 

ætlað er að auka aðgengi skráðs einstaklings að persónuupplýsingum sínum, og sömuleiðis 

forræði yfir þeim. Aftur á móti þá ríkir ákveðin óvissa um tengsl þessara tveggja réttinda, m.a. 

hvort túlka megi flutningsréttinn í ljósi aðgangsréttarins.  

Ástæða þessarar óvissu má m.a. rekja til þess að því hefur verið haldið fram að 

flutningsrétturinn sé byggður á hinum síðarnefnda.152 Að í honum felist viðbót við 

aðgangsréttinn, þ.e. að veita skráðum einstaklingum frekari aðgang að persónuupplýsingum 

sínum.153 Komið hafa fram gagnstæð sjónarmið um að flutningsrétturinn sé sjálfstæður réttur 

sem jafnframt gangi lengra bæði hvað varðar lágmarksskilyrði um gögn skuli afhent á 

skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði, ásamt því að hægt sé að krefjast flutnings beint frá 

einum ábyrgðaraðila til annars.154 Í meðförum Evrópuþingsins og ráðsins í lagasetningarferlinu 

var síðan flutningsrétturinn um tíma færður undir sama ákvæði og aðgangsrétturinn.155 Hann 

var síðar í ferlinu færður aftur og settur undir sjálfstætt ákvæði í 20. gr. reglugerðarinnar. Bæði 

má því færa rök fyrir því að réttindin séu náskyld með vísan til þess að þau hafi verið færð 

undir sama ákvæði um tíma, ásamt því að löggjafinn hafi viljað færa þau í sundur vegna 

sjálfstæðis þeirra. Þá veita leiðbeiningar 29. gr. vinnuhópsins litla leiðbeiningu um hver tengsl 

þessara réttinda séu, þar sem tekið er fram að réttindin séu náskyld, en að mörgu leyti 

frábrugðin.156 

                                                 

151 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029– 622. mál, athugasemdir við 17. gr. 
152 Bart Van der Sloot, „Do Data Protection Rules Protect the Individual and Should They? An Assessment of the 

Proposed General Data Protection Regulation“ (2014) 4 International Data Privacy Law 307, 315. 

<https://search.proquest.com/docview/1619596436?pq-origsite=gscholar> skoðað 22. mars 2019. 
153 Drög að reglugerðinni (n. 35) 9. 
154 Peter Swire og Yianni Lagos, „Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare“ (2013) 

72 Maryland Law Review 334, 369 <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol72/iss2/1> skoðað 25. 

janúar 2019. 
155 Sjá breytingar Evrópuþingsins á drögum reglugerðarinnar (n. 40) 86-87. 
156 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 3. 
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Ef borin eru saman ákvæði 15. gr. reglugerðarinnar um aðgangsrétt og 20. gr. um 

flutningsrétt, má finna vísbendingu þess efnis að aðgreina megi ákvæðin hvort frá öðru. Í 1. 

mgr. 15. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að skráður einstaklingur skuli eiga rétt á að vita 

um allar upplýsingar sem unnar eru um hann, ásamt rétti til aðgangs að þeim. Hér er ekki gerð 

krafa um að þær séu unnar á grundvelli samþykkis eða samnings, líkt og gerð er krafa um 

samkvæmt flutningsréttinum. Þá segir í 3. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar að ábyrgðaraðili skuli 

láta í té „afrit“ af þeim upplýsingum sem eru í vinnslu um skráðan einstakling. Hér er eingöngu 

gerð krafa um að ábyrgðaraðilar afhendi afrit af gögnum. Ekki er í þessu tilviki áskilið að um 

skipulagt, algengt og tölvulesanlegt snið sé að ræða, líkt og flutningsrétturinn gerir kröfu um. 

Þá býður aðgangsrétturinn ekki upp á að gögn verði send beint frá einum ábyrgðaraðila til 

annars, ef það er tæknilega framkvæmanlegt, sbr. 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. 

Einnig mætti horfa á flutningsréttinn sem viðbót við aðgangsréttinn að því leyti að hægt 

er að krefjast gagna samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði 

sem síðar er hægt að nota til persónulegra nota, t.d. á einkatölvu eða sem einkaskýjalausn án 

þess að þau verði send annað.157 Þar að auki má telja að aðgangsrétturinn geti bætt upp 

flutningsréttinn, þegar skráðir einstaklingar geta ekki fengið gögn afhent á grundvelli 2. mgr. 

20. gr. pvl. Þar sem þau hafa verið unnin á grundvelli t.d. lögmætra hagsmuna, sbr. 6. tl. 1. 

mgr. 9. gr. pvl. væri hægt að fá afrit af slíkum gögnum afhend á grundvelli 2. mgr. 17. gr. pvl., 

jafnvel þótt þau yrðu ekki á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Af þessu má sjá að 

réttindin tvö gegna saman mikilvægu hlutverki í að veita skráðum einstaklingum aukið aðgengi 

að persónuupplýsingum sínum og þar með einnig stjórn. 

 Mikilvægt er að afmarka tengsl þessara tveggja ákvæða í ljósi m.a. þess að samkvæmt 

lögskýringargögnum kemur fram að aðgangsrétturinn skuli ekki hafa neikvæð áhrif á réttindi 

eða frelsi annarra. Þar með talið viðskiptaleyndarmál og hugverkaréttindi, og þá einkum 

höfundarrétt til verndar hugbúnaði.158 Hins vegar segir um flutningsrétt að ef tiltekið mengi 

persónuupplýsinga varðar fleiri en einn skráðan einstakling ætti réttur þeirra til að fá 

upplýsingarnar að vera með fyrirvara um réttindi eða frelsi annarra skráðra einstaklinga.159 Þá 

segir í leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins að þrátt fyrir að huga þurfi að 

viðskiptaleyndarmálum og hugverkaréttindum, þegar skráður einstaklingur hefur beðist 

flutnings gagna sinna á grundvelli flutningsréttarins, geti það ekki verið grundvöllur höfnunar 

                                                 

157 sama heimild 4-5. 
158 Sjá 63. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
159 Sjá 68. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
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á slíkri beiðni.160 Einnig mætti minnast þess að aðgangsrétturinn er sérstaklega nefndur á nafn 

sem grundvallarréttindi í 2. mgr. 8. gr. réttindaskrár ESB og hefur þar með stöðu 

grundvallarréttinda. Réttur skráðs einstaklings til flutnings eigin persónuupplýsinga er aftur á 

móti hvergi nefndur í umræddri grein réttindaskrárinnar. Í ljósi þessa hefur því meðal annars 

verið haldið fram að flutningsrétturinn eigi ekki að teljast til grundvallarréttinda.161  

Eins og rakið hefur verið hér að framan má færa rök fyrir því að flutningsrétturinn eigi 

að teljast sem sjálfstæður réttur sem gangi lengra en rétturinn til aðgangs og ætti því ekki að 

túlka með hliðsjón af hinum fyrrnefnda. Á hinn bóginn hafa þessi tvö réttindi að geyma sterk 

tengsl sín á milli, eins og ráða má af lagasetningarferlinu. Það verður því að telja óljóst hvort 

túlka beri ákvæði 2. mgr. 20. gr. pvl. með hliðsjón af réttinum til aðgangs, afmörkun á tengslum 

þessara réttinda mun líklega skýrast í framkvæmd. Það má þó færa rök fyrir því að líklegt sé 

að flutningsrétturinn muni koma til með að vera túlkaður sem sjálfstæður og aðskilinn réttur 

frá aðgangsréttinum. Bæði með vísan til þess að hann veitir skráðum einstaklingum aukinn rétt 

hvað varðar snið sem gögn skulu vera afhent á og til að láta senda gögn beint til annars 

ábyrgðaraðila. Má vera ljóst af þessu að flutningsréttinum sé ætlað að veita skráðum 

einstaklingum víðtækari rétt heldur en eingöngu til aðgengis, í því skyni að auka forræði þeirra 

yfir persónuupplýsingum sínum. Þá styður þessa túlkun einnig endanlegt mat löggjafans um 

að aðskilja þessi tvö réttindi eftir að hafa fært þau tímabundið undir sama ákvæði í 

lagasetningarferlinu.  

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                 

160 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 12. 
161 Inga Graef og aðrir, „Data portability and data control: Lessons for an emerging concept in EU law“ (2018) 19 

German Law Journal 1359, 1366-67 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3071875> skoðað 20. janúar 2019 
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6 Matskennd skilyrði, 2. mgr. 20. gr. pvl., um flutningsrétt 

Hér á undan hefur verið skýrt ítarlega frá réttinum til flutnings skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. Þá hafa 

einnig verið rakin tengsl hans við önnur réttindi skráðra einstaklinga, sem kunna að fela í sér 

vísbendingu um hvernig túlka skuli ákvæðið. Með hliðsjón af því sem fram hefur komið má 

vera ljóst að skilyrði 2. mgr. 20. gr. pvl. eru að ýmsu leyti matskennd. Í fyrsta lagi er óljóst 

hvenær skráður einstaklingur telst hafa látið persónuupplýsingar sínar ábyrgðaraðila í té. Í öðru 

lagi virðist erfitt að afmarka hvenær sending persónuupplýsinga frá einum ábyrgðaraðila til 

annars telst vera tæknilega framkvæmanleg. Í þriðja lagi er ekki skýrt hvað felst í því að 

ábyrgðaraðili skuli flytja gögn án hindrunar. Í fjórða lagi er ekki heldur skýrt hvenær gögn 

teljist vera á skipulögðu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Í fimmta lagi er erfitt að átta sig á 

því hvenær undantekning skuli vera gerð frá réttinum vegna þess að flutningur teljist skerða 

réttindi eða frelsi annarra. Í þessum kafla verður reynt að varpa ljósi á það hvaða áhrif 

matskennd skilyrði, 2. mgr. 20. gr. pvl., geti haft á inntak og framkvæmd réttar skráðs 

einstaklings til flutnings eigin persónuupplýsinga samkvæmt ákvæðinu. 

   

6.1 Skilyrði flutningsréttarins 

6.1.1 Hvenær teljast gögn hafa verið „látin í té“ af skráðum einstaklingi? 

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. á skráður einstaklingur rétt á að fá afhentar persónuupplýsingar 

er varða hann sjálfan, sem hann hefur látið ábyrgðaraðila í té. Í ákvæðinu felst að 

persónuupplýsingar þurfa að teljast hafa verið „látnar ábyrgðaraðila í té“ af skráða 

einstaklingnum sjálfum, til þess að þær falli undir ákvæðið. Hvergi í lögunum eða 

reglugerðinni er skilgreint hvenær gögn teljist hafa verið látin í té af skráðum einstaklingi. Það 

gæti því leikið vafi á því í einstökum tilvikum hvort persónuupplýsingar falli undir ákvæðið. 

Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar virðist ákvæðinu eingöngu vera ætlað að 

ná til persónuupplýsinga, sem skráður einstaklingur hefur látið í té ábyrgðaraðila, beint og 

meðvitað, t.d. með því að rita notendanafn eða tölvupóstfang sitt á skráningarform. Ef gengið 

er út frá því að hann þurfi að afhenda upplýsingar beint og meðvitað, falla þar með allar aðrar 

upplýsingar utan réttarins, t.d. listar yfir innskráningu hans á þjónustu.    

Í leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins kemur hins vegar fram að ákvæðinu sé einnig 

ætlað að ná til gagna sem leiða af notkun skráðs einstaklings á þjónustu eða tæki á vegum 

ábyrgðaraðila. Nefnir hópurinn í því skyni að um geti verið að ræða hrágögn (e. raw data) eða 

óunnar upplýsingar sem stafa af notkun hins skráða einstaklings á þjónustu eða tæki. Því til 

stuðnings er nefnt að flutningsrétturinn geti ekki öðlast fulla virkni nema hann sé túlkaður 
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rúmt.162 EDPS hefur einnig nefnt að túlka beri ákvæðið rúmt, að öðrum kosti mun rétturinn 

ekki ná markmiði sínu um að veita skráðum einstaklingum aukna stjórn yfir 

persónuupplýsingum sínum.163 Samkvæmt þessu virðist sem svo að rétturinn verði túlkaður 

með rýmri hætti en orðalag ákvæðisins gefur til kynna, um að skráðir einstaklingar þurfi að 

hafa látið persónuupplýsingar ábyrgðaraðila í té. 

 Til hægðarauka hefur verið gerður greinarmunur á mismunandi flokkum gagna eftir 

uppruna þeirra. Er það gert í þeim tilgangi að afmarka hvort þeir falli undir ákvæði 1. mgr. 20. 

gr. reglugerðarinnar. Eftirfarandi flokkar upplýsinga geta talist hafa verið „látnir í té“ af 

skráðum einstaklingi:  

  

- Gögn sem eru viljandi og meðvitað veitt af hinum skráða einstaklingi (til 

dæmis, tölvupóstfang, notendanafn, aldur, o.fl.)  

- Gögn sem fylgja notkun skráðs einstaklings á þjónustu eða tæki. Þau geta til 

dæmis falið í sér vefnotkunar- og leitarsögu, staðsetningar- og ferðagögn. Þau geta 

einnig innihaldið önnur hrá gögn, óunnar upplýsingar, eins og t.d. hjartslátt sem 

heilsuúr hefur fylgst með.164 

 

Í fyrri flokkinn falla upplýsingar sem skráður einstaklingur hefur látið ábyrgðaraðila viljandi í 

té, þar sem hann er að fullu meðvitaður um afhendingu gagna, sem eru þar af leiðandi 

auðgreinanleg. Í síðari flokknum lætur skráður einstaklingur gögn af hendi ómeðvitað, og getur 

því reynst erfiðara að afmarka hvaða gögn falli í þann flokk. Hér getur verið um að ræða 

hrágögn sem leiða af notkun þjónustu sem skráður einstaklingur gerir sér jafnvel ekki grein 

fyrir að safnað sé um hann. Þá vandast sú afmörkun enn frekar í ljósi þess að samkvæmt 

flokkun 29. gr. vinnuhópsins falla utan réttarins gögn sem byggð eru á athöfnum og hegðun (e. 

inferred data) og afleidd gögn (e. derived data)165. Með afleiddum gögnum er átt við gögn sem 

ábyrgðaraðilar hafa unnið sjálfstætt, á grundvelli gagna sem afhent hafa verið samkvæmt 

hinum tveimur fyrrnefndu flokkum.166 Í flokk afleiddra gagna geta þar með fallið niðurstöður 

                                                 

162 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 9-10. 
163 European Data Protection Supervisor, „Opinion 3/2015 EDPS reccomendations on the EU‘s option for data 

protection reform“ (júlí 2015) 13 <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-10-

09_gdpr_with_addendum_en.pdf> skoðað 9. apríl 2019. 
164 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 10, Íslensk þýðing 

höfundar. 
165 Sjá Persónuvernd „spurningar og svör um flutningsrétt“ <https://personuvernd.is/fyrirtaeki-og-

stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/flutningsrettur> skoðað 14. apríl, þar sem að eingöngu er 

notast við þýðinguna afleidd gögn þegar talað er um inferred data og derived data. Þykir í því ljósi rétt að notast 

við sömu þýðingu í neðangreindri umfjöllun. 
166 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 10. 
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er varða heilsu skráðs einstaklings eða útkoma áreiðanleikakannana, sem ábyrgðaraðila ber 

skylda að framkvæma á grundvelli 10. gr. laga nr. 140/2018 um peningaþvætti og aðgerðir 

gegn hryðjuverkum. Hefur ábyrgðaraðili í þessum tilvikum sjálfur unnið hrágögn sem leiða af 

notkun skráðs einstaklings á þjónustu eða tæki á vegum hans sjálfs.   

Framkvæmdastjórn ESB hefur gagnrýnt þessa túlkun 29. gr. vinnuhópsins á ákvæðinu 

og telur hana ganga lengra en löggjafinn hafði ætlað sér. Nefndi hún í því skyni að lagt væri 

upp með of réttindamiðað sjónarmið, þar sem einblínt væri eingöngu á hagsmuni skráðra 

einstaklinga. Slík nálgun, þar sem ákvæðið væri túlkað á svo víðtækan hátt, gæti þar með haft 

verulega íþyngjandi áhrif á ábyrgðaraðila.167 Í athugasemdum miðstöðvar upplýsinga- og 

öryggisleiðtoga (CIPL)168 við leiðbeiningar 29. gr. vinnuhópsins er varpað fram sambærilegum 

sjónarmiðum um að túlkun vinnuhópsins sé of víðtæk. Því til stuðnings er vísað til orðalags 

13. gr. reglugerðarinnar, þar sem segir að það skuli ná til persónuupplýsinga sem hefur verið 

safnað (e. collected). Gefur það til kynna að ákvæðinu sé ætlað að ná yfir víðtækara svið 

persónuupplýsinga heldur en 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, sem segir að upplýsingar þurfi 

að hafa verið látnar í té.169 Af þessu mætti draga þá ályktun að 2. mgr. 20. gr. pvl. geti í það 

minnsta ekki náð til allra persónuupplýsinga, sem safnað hefur verið um skráðan einstakling. 

Þá virðist túlkun 29. gr. vinnuhópsins ganga lengra en bæði orðalag 1. mgr. 20. gr. 

reglugerðarinnar gefur til kynna og samanburður þess við 13. gr. reglugerðarinnar. 

 Þegar litið er til þessara tveggja andstæðu sjónarmiða, þ.e í fyrsta lagi 29. gr. 

vinnuhópsins og í öðru lagi framkvæmdastjórnarinnar, ber þó að hafa til hliðsjónar markmið 

ákvæðisins. Í kafla 4.2. var fjallað um markmið flutningsréttarins, þar sem komist var að þeirri 

niðurstöðu að meginmarkmið hans sé að auka stjórn skráðs einstaklings yfir 

persónuupplýsingum sínum. Því hefur verið haldið fram að ef ákvæði 2. mgr. 20. gr. pvl. verði 

túlkað of þröngt og eingöngu látið ná til þeirra gagna sem skráður einstaklingur hefur afhent 

ábyrgðaraðila beint og meðvitað sé hætta á að rétturinn muni ekki koma til með að ná 

fyrrgreindu markmiði sínu.170 Því til stuðnings mætti einnig vísa til þess að gögn sem fylgja 

notkun geta verið nauðsynleg til þess að flutningsrétturinn hafi þau áhrif að skráður 

                                                 

167 David Meyer, „European Commission experts uneasy over WP29 data portability interpretation“ (n. 117). 
168 Centre for Information Policy Leadership, hér eftir „CIPL“. 
169 Centre for Information Policy Leadership, „Comments on the Article 29 Data Protection Working Party‘s 

„Guidlines on the right to data portability“ adopted on 13 December 2016“ (Hunton & Williams LLP febrúar 

2017) 8 

<https://informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_comments_on_wp29_data_portability_gui

delines_15_february_2017.pdf> skoðað 12. febrúar 2019. 
170 Paul De Hert og aðrir, „The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric interoperability of 

digital services“ (n. 123) 200. 
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einstaklingur geti skipt um þjónustuaðila. Af þeirri ástæðu verður að telja líklegt að túlka beri 

ákvæðið rúmt í framkvæmd og það þar með látið ná yfir gögn sem fylgja notkun skráðs 

einstaklings einnig.  

Ef farið verður eftir ofangreindri túlkun 29. gr. vinnuhópsins gæti aftur á móti reynst 

erfitt að draga línu milli þeirra gagna sem talin eru fylgja notkun skráðs einstaklings og 

afleiddra gagna sem falla utan gildissviðs ákvæðisins. Í dæmaskyni mætti nefna tilvik þar sem 

einstaklingur fer í læknisskoðun þar sem tæki skoðar líkamsstarfsemi hans og niðurstöður eru 

skráðar á stafrænan búnað í kjölfarið. Niðurstöðurnar falla í þessu tilviki utan gildissviðs 

flutningsréttarins í ljósi þess að þær koma frá búnaði á vegum ábyrgðaraðila sem unnið hefur 

upplýsingar á grundvelli hrágagna, sem tengjast hinum skráða einstaklingi. Þessar upplýsingar 

hafa verið unnar á grundvelli samþykkis hans til að fá að sjá niðurstöðurnar. Þær falla hins 

vegar aldrei undir gildissvið flutningsréttarins. Enda verður að teljast ólíklegt að hrágögnin séu 

einhvern tíma vistuð eða send ábyrgðaraðilanum sjálfum. Um sé að ræða niðurstöður sem 

unnið er strax úr af tækinu sjálfu. Þar með á hinn skráði einstaklingur í raun aldrei raunhæfan 

kost á að fá umrædd gögn afhent, á grundvelli 2. mgr. 20. gr. pvl. 

 Annar flokkur gagna eru svokölluð orðsporsgögn (e. reputational data), sem skráðir 

einstaklingar hljóta við endurgjöf á notkun þeirra á vefsíðum. En þau gögn falla einnig utan 

gildissviðs ákvæðisins samkvæmt ofangreindri túlkun. Slík gögn eru unnin sjálfstætt af 

ábyrgðaraðila á grundvelli notkunar hans á þjónustu sem hann býður upp á. Þar með teljast þau 

til afleiddra gagna. Orðsporsgögn hafa verið talin nauðsynleg viðskiptavinum þjónustu á borð 

við Airbnb og Amazon, þar sem mikil vinna og verðmæti eru talin geta falist í góðu orðspori. 

Afleiðingar þess að afleidd gögn falla utan gildissviðs flutningsréttarins geta verið þær að 

skráður einstaklingur geti ekki flutt sig milli þjónustuaðila í umræddri starfsemi, og verði þar 

með fyrir lokunaráhrifum.171 Þar með þyrftu fyrirtæki á borð við Uber síður að hafa áhyggjur 

af samkeppni annarra aðila.  

 Það má því vera ljóst að samkvæmt túlkun 29. gr. vinnuhópsins, sem mörgum hefur 

jafnvel þótt of víðtæk, munu engu að síður mikilvægar persónuupplýsingar verða taldar falla 

utan ákvæðisins. Afleiðingar þess eru að skráðir einstaklingar munu ekki geta skipt um 

þjónustuveitendur og markmiði ESB um hinn stafræna innri markað þar með stefnt í hættu.  

                                                 

171 Aysem Diker Vanberg, „The Right to Data Portability in the GDPR: What lessons can be learned from EU 

experience?“ (2018) 21(7) Journal of Internet Law 10, 12 <https://arro.anglia.ac.uk/702656/> skoðað 25. mars 

2019. 
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Til að koma í veg fyrir að umrædd gögn falli utan flutningsréttarins hefur verið stungið 

upp á því að farið verði bil beggja, um víða og þrönga túlkun á ákvæðinu. Þannig ætti að meta 

í hverju tilviki fyrir sig hvort persónuupplýsingar teljist falla undir ákvæðið, þar sem einkum 

yrði tekið tillit til þess hvort gögn skapi aukið verðmæti fyrir skráðan einstakling.172 Í þessu 

felst að gögn sem unnin hafa verið af ábyrgðaraðila á grundvelli hrágagna og teljast þar með 

til afleiddra gagna, geta fallið innan flutningsréttarins ef þau hafa að geyma aukið verðmæti 

fyrir skráðan einstakling. Á móti falla gögn sem fylgja notkun skráðs einstaklings, t.d. um 

skráningarsögu, utan réttarins ef þau fela ekki í sér verðmætaaukningu fyrir hinn skráða 

einstakling. Hér yrði því farinn ákveðinn millivegur, hvorki of íþyngjandi fyrir ábyrgðaraðila, 

né yrði markmiði ESB um hinn stafræna innri markað stefnt í hættu. Þá myndi ofangreind leið 

einnig stuðla að fylgni við meginreglu laganna um meðalhóf í 3. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl. þar sem 

segir að persónuupplýsingar skuli vera nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem 

nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar.  

Hægt er að túlka þær persónuupplýsingar sem teljast látnar í té bæði þröngt og vítt. Með 

þröngri túlkun munu skráðir einstaklingar eingöngu geta krafist flutnings gagna sem þeir hafa 

afhent beint og meðvitað í hendur ábyrgðaraðila. Við túlkun ákvæðisins er á hinn bóginn byggt 

á því að gögn, sem fylgi notkun skráðs einstaklings á þjónustu eða tækjum skuli einnig falla 

þar undir. Samkvæmt leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins falla afleidd gögn þó utan ákvæðisins 

sem takmarkar flutningsréttinn umtalsvert. Samkvæmt túlkun vinnuhópsins munu skráðir 

einstaklingar því ekki geta flutt persónuupplýsingar á borð við niðurstöður líkamsrannsókna 

og orðsporsgögn. Gæti það leitt til þess að skráðir einstaklingar myndu festast hjá tilteknum 

þjónustuaðilum. Þar með væri líklega best að fara milliveg hinnar þröngu og víðu túlkunar, þar 

sem litið yrði til verðmætaaukningar fyrir skráðan einstakling en á móti yrði flutningsrétturinn 

ekki of íþyngjandi fyrir ábyrgðaraðila.  

 

6.1.2 Sending þarf að vera „tæknilega framkvæmanleg“ 

Af 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar leiðir að skráður einstaklingur skuli eiga rétt á að fá 

persónuupplýsingar sínar sendar samkvæmt 1. mgr. beint frá einum ábyrgðaraðila til annars ef 

það er tæknilega framkvæmanlegt. Í ákvæðinu felst að sending gagna þurfi að vera „tæknilega 

framkvæmanleg“ til þess að ábyrgðaraðila verði gert skylt að senda gögn beint til annars 

ábyrgðaraðila. Hvergi í reglugerðinni er að finna vísbendingu um það hvenær flutningur telst 

vera tæknilega framkvæmanlegur. Þar með getur reynst erfitt að átta sig á því hvenær 

                                                 

172 Laura Somaini, „The right to data portability and user control: ambitions and limitations“ (n. 75) 24. 
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ábyrgðaraðilum er skylt að verða við slíkri beiðni. Þá hefur óvissan um þetta hugtaksskilyrði 

einnig vakið ákveðnar áhyggjur, um að ábyrgðaraðilar muni koma til með að notfæra sér það 

til að komast hjá því að flytja gögn til annarra ábyrgðaraðila.173    

 Í 68. lið formálsorða reglugerðarinnar er að finna ákveðna vísbendingu um afmörkun á 

tæknilegri framkvæmd slíkra sendinga. Þar kemur fram að ákvæðið leggi ekki skyldur á hendur 

ábyrgðaraðila til að þróa samvirkandi snið eða taka upp eða viðhalda vinnslukerfum sem eru 

tæknilega samhæfð. Í þessu sambandi mætti álykta að tæknilegur framkvæmanleiki slíkra 

sendinga sé ekki til staðar þegar móttakandi getur ekki tekið við eða endurnýtt gögn sem senda 

eigi honum. Þá hefur í leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins verið tekið fram að tæknileg 

framkvæmd sendingar, frá einum ábyrgðaraðila til annars, skuli metin í hverju tilviki fyrir sig. 

Hins vegar sé ávallt búist við því af ábyrgðaraðilum að þeir sendi gögn á samvirkandi sniði við 

afgreiðslu flutningsbeiðna174 þótt það sé ekki skylda. Eingöngu er skylt að gögn uppfylli þau 

lágmarksskilyrði að vera skipulögð, algeng og tölvulesanleg, en móttakanda er ekki gert skylt 

að styðja við slík gögn. 

 Í ljósi þess sem hér að framan greinir virðist orðalag 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, 

um að sending þurfi að vera tæknilega framkvæmanleg, ráðast að öllu leyti af viðbrögðum 

ábyrgðaraðila eða möguleika skráðs einstaklings til að fá gögn sín send beint, frá einum 

ábyrgðaraðila til annars. Stafar það af því að tæknileg framkvæmd flutnings gagna, á grundvelli 

2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, er háð því að vinnslukerfi móttakanda geti tekið á móti og 

endurnýtt það snið sem honum er afhent. Í þeim tilvikum sem samskipti eru ekki möguleg og 

ábyrgðaraðili hafnar beiðni um sendingu gagna vegna þess að hún er ekki tæknilega 

framkvæmanleg ber þó ábyrgðaraðila ávallt að greina skráðum einstaklingi frá ástæðu fyrir 

höfnun í samræmi við 4. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar. Að öðrum kosti þá hefur verið nefnt í 

leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins að farið verði með slíkt eins og ábyrgðaraðili hafi látið hjá 

líða að svara beiðni skráðs einstaklings um réttinda sín, sbr. fyrrnefnda 4. mgr. 12. gr. 

reglugerðarinnar.175 

 Skráður einstaklingur mun þurfa að treysta á hvatningu til ábyrgðaraðila um að þróa 

samvirkandi snið sín á milli sem vinnslukerfi þeirra geta móttekið og endurnýtt í kjölfar 

móttöku gagna. Hins vegar má með hliðsjón af ofangreindri umfjöllun leiða líkur að því að 

hugtaksskilyrði ákvæðisins, ásamt því að ekki er lögð skylda á ábyrgðaraðila að tryggja 

                                                 

173 sama heimild 18. 
174 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 16. 
175 sama heimild. 
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samvirkni,176 geti skapað hættu á því að þeir muni ekki þróa samvirkandi snið sín á milli. Þar 

af leiðandi muni hugtaksskilyrði ákvæðisins um tæknilegan framkvæmanleika sendingar 

hugsanlega leiða til þess að skráðum einstakling standi, í mörgum tilvikum, ekki til boða að 

flytja gögn sín beint frá einum ábyrgðaraðila til annars. Þar með gæti flutningsrétturinn endað 

sem takmörkuð viðbót við aðgangsréttinn í framkvæmd. 

 

6.2 Skyldur ábyrgðaraðila        

6.2.1 Ábyrgðaraðili skal flytja gögn „án hindrunar“ 

Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar skal skráður einstaklingur eiga rétt til flutnings án 

þess að ábyrgðaraðilar hindri það. Í ákvæðinu felst að lagt er bann við því að ábyrgðaraðilar 

komi í veg fyrir að skráður einstaklingur geti fengið gögn sín flutt. Hvergi í reglugerðinni er 

hins vegar að finna skýringu á því hvað felst í „hindrun“ á flutningi. Það getur því reynst erfitt 

að meta hvenær ábyrgðaraðili telst hafa hindrað flutning gagna. Orðalag ákvæðisins gefur til 

kynna að lagt sé bann við því að hann hindri flutning á nokkurn hátt, t.d. með afsökunum um 

stærð gagnasafns eða kostnað vegna flutnings. Í leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins er 

hugtakið hindrun skilgreint sem hver sú lagalega, tæknilega eða fjárhagslega hindrun sem 

ábyrgðaraðili hefur framkvæmt til að komast hjá eða hægja á aðgengi, flutningi eða 

endurnotkun af hinum skráða eða öðrum ábyrgðaraðila.177    

Mismunandi sjónarmið hafa verið uppi hvernig túlka eigi umrædda bannreglu um að 

ábyrgðaraðili megi ekki hindra flutning. Lengst virðist vera byggt á þeirri hugmynd að í 

bannreglunni felist skylda hans að þróa hugbúnaðarforrit sem tryggi að hægt sé að flytja gögn 

frá ábyrgðaraðila og að gögnin verði innleidd í vinnslukerfi móttakanda gagnanna, svonefnd 

útflutnings- og innflutningseining (e. export-import module).178 Með þessari túlkun á 

bannreglunni er að mestu leyti komið í veg fyrir þær hindranir sem staðið geta í vegi fyrir 

framkvæmd flutningsréttarins. Má vera ljóst að með umræddri nálgun yrði samvirkni tryggð 

og þar með yrði bæði endurnýting gagna og sending þeirra ávallt tæknilega framkvæmanleg. 

Þannig gæti til að mynda skortur á samvirkandi sniðum ekki komið í veg fyrir flutning gagna.179  

                                                 

176 Sjá 68. lið formálsorða reglugerðarinnar; Sjá einnig Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on 

the right to data portability“ (n. 8) 18. 
177 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 15. 
178 Peter Swire og Yianni Lagos, „Why the Right to Data Portability Likely Reduces Consumer Welfare“ (n. 154) 

344-345. 
179 Irene Kamara, „Co-Regulation in EU Personal Data Protection: The Case of Technical Standards and the 

Privacy by Design Standardisation ‘Mandate“ (2017) 8(1) European Journal of Law and Technology 1, 1 

<http://ejlt.org/article/viewFile/545/725> skoðað 14. apríl 2019. 
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Með hliðsjón af fyrrnefndum lögskýringum, er varða 2. mgr. 20. gr. pvl., verður aftur 

á móti að telja að slík nálgun gangi lengra en gert hefur verið ráð fyrir, enda er ábyrgðaraðilum 

hvorki skylt að þróa samvirkandi snið eða taka upp eða viðhalda tæknilega samhæfðum 

vinnslukerfum. Má því ætla að engin slík skylda um samvirkni felist í bannreglu ákvæðisins. 

Þar að auki hefur því verið haldið fram að túlka beri ákvæðið þrengra en vísað var til hér að 

ofan. Í því felst að ákvæðinu sé aðallega ætlað það hlutverk að koma í veg fyrir að 

ábyrgðaraðilar vinni upplýsingar á þann veg að ekki verði hægt að endurnýta þær eða flytja til 

annarra í kjölfar flutnings.180 Í ljósi forsögu ákvæðisins, sem gerð er grein fyrir hér að framan, 

verður að telja að löggjafinn hafi með þessari bannreglu ætlað sér að koma í veg fyrir að 

flutningsbeiðnir verði afgreiddar á sambærilega vegu og hinn markaðsdrifni flutningsréttur 

sem fjallað var um hér að ofan í kafla 4.1.1. Í því tilviki var hvorki boðið upp á flutning gagna 

beint, frá einum ábyrgðaraðila til annars, né gögn sem buðu upp á endurnotkun, og þar með 

flutning í kjölfarið.     

Telja má, með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið, að líklegt sé að bannreglan 

verði túlkuð á þann veg að henni sé ætlað að koma í veg fyrir að ábyrgðaraðilar beiti hvers 

konar lagalegri, tæknilegri eða fjárhagslegri hindrun í því skyni að koma í veg fyrir eða hægja 

á flutningi gagna eða endurnotkun þeirra. Af því leiði að auknar líkur eru á að gögn muni koma 

til með að vera afhent tímanlega á endurnýtanlegu sniði og hægt verði að senda slík gögn beint 

til annarra ábyrgðaraðila. Þannig sé skyldan til þess fallin að auka líkur á því að skráður 

einstaklingur fái gögn flutt, samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. Það skal þó áréttað að bannreglan 

leggur ekki skyldu á herðar ábyrgðaraðila til að þróa samvirkandi snið sem tryggir tæknilega 

framkvæmd flutnings. Þar með mun ákvæðið ekki koma til með að tryggja tæknilega 

framkvæmanleika sendingar gagna.  

Bannreglan mun ekki heldur geta komið í veg fyrir að skráðir einstaklingar þurfi að 

þola takmörkun á flutningsréttinum þegar flutningur þykir líklegur til að hafa neikvæð áhrif á 

réttindi eða frelsi annarra, sbr. 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Þegar ábyrgðaraðili hefur 

hafnað beiðni um flutning, á grundvelli 2. mgr. 20. gr. pvl., ber honum aftur á móti ávallt skylda 

til að greina beiðanda frá ástæðum höfnunar, sbr. 4. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar. Það ríkir 

aftur á móti nokkur óvissa um það hvort ábyrgðaraðilar þurfi að taka tillit til öryggis 

persónuupplýsinga við mat á því hvort þau skuli flutt eða ekki. Verður nú reynt að varpa ljósi 

                                                 

180 Barbara Van der Auwermeulen, „How to attribute the right to data portability in Europe: A comparative 

analysis of legislation“ (n. 77) 71. 
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á hvort öryggi persónuupplýsinga geti leitt til hindrunar flutnings, þrátt fyrir bannreglu 

ákvæðisins. 

 

6.2.1.1 Grundvallarreglan um öryggi persónuupplýsinga 

Í 6. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl. er kveðið á um meginregluna um öryggi persónuupplýsinga. Einnig 

er kveðið nánar á um þær öryggisráðstafanir sem skylt er að fylgja í 1. mgr. 27. gr. laganna. 

Það má vera ljóst að mikil togstreita ríkir milli annars vegar réttinda sem tryggja skráðum 

einstaklingum aðgengi að persónuupplýsingum og hins vegar grundvallarreglunnar um öryggi 

þeirra. Ábyrgðaraðilar geta því verið settir í erfiða stöðu þegar þeir eru krafðir um flutning 

gagna sem skulu fara fram án hindrunar samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. ef öryggi 

persónuupplýsinga er stefnt í voða á sama tíma. Hér má nefna sem dæmi að um ófullnægjandi 

auðkenningu á hinum skráða sé að ræða eða að móttakandi gagna geti ekki tryggt öryggi þeirra 

með viðeigandi hætti. Vaknar þar með upp sú spurning hvort ábyrgðaraðilum sé skylt að flytja 

gögn án hindrunar, í þeim tilvikum þar sem öryggi gagna er ekki tryggt, í skilningi 6. tl. 1. mgr. 

8. gr. pvl., sbr. 1. mgr. 27. gr. pvl. 

Í leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins segir að flutningur gagna geti orsakað ákveðin 

öryggisvandamál. Í því skyni er ábyrgðaraðilum gert skylt að gera tilteknar öryggisráðstafanir, 

t.d. eru gerðar auknar kröfur um auðkenningu181, í ljósi bæði skyldu þeirra til að tryggja öryggi 

gagna við flutning og að þau skili sér á réttan stað. Þá er tekið skýrt fram að slíkar kröfur megi 

ekki fela í sér hindrun í eðli sínu eða koma í veg fyrir að skráður einstaklingur fái gögn sín flutt 

á grundvelli 20. gr. reglugerðarinnar.182 Af þessu leiðir að á ábyrgðaraðila hvílir skylda til að 

tryggja viðeigandi öryggisráðstafanir, bæði á meðan flutningi stendur og að þær komist á réttan 

leiðarenda. Slíkar öryggisráðstafanir mega hins vegar ekki koma í veg fyrir flutning með 

nokkurs konar hindrun. Hins vegar kemur til álita þau tilvik þar sem skráður einstaklingur fer 

fram á beiðni um flutning og ekki er hægt að tryggja viðeigandi öryggi þeirra, í ljósi þeirrar 

skyldu ábyrgðaraðila til að flytja gögn, án hindrunar sbr. 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Ljóst 

er að undantekningarregla 4. mgr. 20. gr. nær eingöngu til réttinda annarra, þar með falla slík 

tilvik ekki utan gildissviðs flutningsréttarins. Má því telja að ábyrgðaraðila verði gert skylt að 

                                                 

181 Í 2. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar kemur fram að ábyrgðaraðili skuli ekki neita að verða við beiðni skráðs 

einstaklings skv. 15-22. gr. nema ábyrgðaraðilinn sýni fram á að hann sé ekki í aðstöðu til að staðfesta deili á 

hinum skráða. 
182 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 19. 



 

 

54 

flytja gögn samkvæmt beiðni skráðs einstaklings, óháð því hvort öryggi þeirra sé tryggt með 

viðeigandi hætti. 

Því hefur verið haldið fram að flutningsrétturinn muni koma til með að leiða til 

kapphlaups í átt að lágmarksfriðhelgi.183 Hér er átt við að með flutningi gagna séu 

persónuupplýsingar berskjaldaðar og að vernd þeirra verði því takmörkuð. Þar með muni líkur 

á öryggisbresti, samkvæmt 11. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., aukast. Flutningsrétturinn geti þar með 

leitt til þess að skráðir einstaklingar njóti lakari verndar persónuupplýsinga sinna. Þrátt fyrir að 

flutningur geti leitt til þess að upplýsingar verði síður varðar vegna flutnings þeirra mætti einnig 

færa fyrir því rök að hann geti stuðlað að auknu öryggi. Þetta geti gerst með því að veita 

skráðum einstaklingum tækifæri til að flytja þær í öruggara umhverfi til annars ábyrgðaraðila 

sem veitir þeim víðtækari vernd.184 Þannig geti viðkomandi eytt gögnum sínum í kjölfar 

flutnings frá óöruggari ábyrgðaraðila, á grundvelli réttarins til að gleymast í 1. mgr. 20. gr. pvl. 

 Því til stuðnings mætti vísa til markmiðs þessara tveggja réttinda um að auka vernd 

persónuupplýsinga skráðra einstaklinga. Flutningsrétturinn og vernd persónuupplýsinga 

endurspegla þetta markmið með ólíkum hætti, þar sem eitt veitir einstaklingum aukna stjórn á 

meðan hitt tryggir öryggi við vinnslu upplýsinganna. Hætta er á því að ofangreindu markmiði 

verði stefnt í hættu ef ábyrgðaraðilum verður gert skylt að flytja gögn samkvæmt 2. mgr. 20. 

gr. pvl. í þeim tilvikum þegar þeir þurfa að ganga á skjön við meginregluna um öryggi 

persónuupplýsinga. Þar með væri flutningsrétturinn til þess fallinn að vinna gegn eigin 

markmiði. Skráðir einstaklingar yrðu þar með enn berskjaldaðri fyrir óheimilli vinnslu 

persónuupplýsinga þeirra.    

Í þessu sambandi hefur verið lagt til að kveðið verði á um lágmarksstaðla um 

öryggisráðstafanir ábyrgðaraðila, til þess að komið verði í veg fyrir hættu á öryggisbresti við 

flutning gagna samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl.185 Framkvæmdastjórn ESB var ætlað þetta 

hlutverk, á grundvelli 3. mgr. 18. gr. draga að reglugerðinni, en ákvæðið var fellt niður í 

lokaútgáfu. Þar með þurfa slíkir staðlar að koma annars staðar frá. Í PSD2 er kveðið á um 

heimild fyrir Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina (EBA)186 til að setja slíka tæknilega staðla (e. 

                                                 

183 James Grimmelmann, „Saving Facebook“ (2009) 94 Iowa Law Review 1137, 1194 

<https://james.grimmelmann.net/files/articles/saving-facebook.pdf> skoðað 20. apríl 2019. 
184 Commission, „Commission Staff Working Paper Impact Assessment“ 29(SEC) 72 final, 28; Wenlong Li, „A 

tale of two rights: exploring the potential conflict between right to data portability and right to be forgotten under 

the General Data Protection Regulation“ (n. 140) 316. 
185 Lucio Scudiero, „Bringing your data everywhere: A legal reading of the right to portability“ (2017) 3 European 

Data Protection Law Review 119, 124 <https://doi.org/10.21552/edpl/2017/1/19> skoðað 9. febrúar 2019. 
186 European Banking Authority, (hér eftir „EBA“). 
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regulatory technical standards) í því skyni að tryggja öryggi gagna við flutning. Einnig hefur 

CIPL stungið upp á því að skráðum einstaklingum verði gert kleift að fresta flutning, ef grunur 

leikur á um að þriðji aðili geti komist yfir gögn ófrjálsri hendi.187    

 Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, um að gögn skuli vera flutt án 

hindrunar, og leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins um að öryggisráðstafanir megi ekki vera 

hindrandi eða koma í veg fyrir að skráður einstaklingur geti notið flutningsréttarins. Virðist 

sem svo að ábyrgðaraðilum sé óheimilt að hafna flutningi gagna skráðs einstaklings, á 

grundvelli 2. mgr. 20. gr. pvl. á þeim forsendum að öryggi gagna sé ekki tryggt. Það mætti hins 

vegar færa rök fyrir því að ábyrgðaraðilum ætti að vera heimilt undir ákveðnum 

kringumstæðum að hafna beiðni skráðs einstaklings um flutning skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. á 

grundvelli þess að öryggi þeirra fáist ekki tryggt með viðeigandi hætti. Er það jafnframt í 

samræmi við meginmarkmið laganna um að stuðla að vernd einstaklinga yfir 

persónuupplýsingum sínum, sbr. 1. mgr. 1. gr. pvl. 

 

6.2.2 Hvaða gögn teljast vera á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði?  

Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar er ábyrgðaraðilum gert skylt að afhenda gögn á 

skipulegu (e. structured), algengu (e. commonly used) og tölvulesanlegu (e. machine-readable) 

sniði. Ákvæðið hefur að geyma lágmarksskilyrði þar sem kveðið er á um að snið þurfi að 

uppfylla þrjú ofangreind skilyrði til að afhending teljist fullnægjandi. Í reglugerðinni er hins 

vegar hvergi skýrt hvað felst í þessum þremur hugtökum. Það getur því reynst erfitt að átta sig 

á því hvenær ábyrgðaraðili telst hafa afhent gögn á sniði sem fullnægir umræddum skilyrðum.  

Því hefur verið haldið fram að umræddum hugtökum sé ætlað það hlutverk að hjálpa 

ábyrgðaraðilum að átta sig á því hvaða snið séu viðeigandi til að afgreiða flutningsbeiðnir.188 

Það getur aftur á móti reynst erfitt að átta sig á því hvort snið teljist uppfylla öll hugtökin 

samtímis. Til að mynda þá mætti nefna að PDF-skrá189 telst almennt ekki skipulögð, algeng 

eða tölvulesanleg. Hún getur þó talist tölvulesanleg ef hún inniheldur eingöngu texta, en ekki 

ef hún hefur að geyma mynd eða afrit. Hér að neðan verður reynt að varpa ljósi á það hvað felst 

í hverju og einu hugtaki fyrir sig.      

                                                 

187 Centre for Information Policy Leadership (n. 169) 11. 
188 Information Commissioner‘s Office, „guidlines on data portability“ (n. 49). 
189 PDF eða Portable Document Format er skjalasnið sem hefur að geyma alla þætti prentaðs skjals, svo sem 

rafræna mynd sem hægt er að skoða, prenta eða senda áfram til einhvers annars.  
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Í fyrsta lagi þá telst snið vera skipulagt þegar uppbygging milli þátta þess er skýr.190 

Hér er átt við að þau hafi að geyma sérstaka skipulagningu, t.d. ef þau eru geymd í gagnasafni 

eða sérstökum skrám.191 Dæmi um slík gögn eru töflureikningar þar sem gögn eru skipulögð í 

raðir og dálka. Einnig hefur því verið haldið fram að í flestum tilvikum þar sem gögn teljast 

vera skipulögð uppfylli þau einnig skilyrðið um að vera tölvulesanleg.192  

Í öðru lagi telst snið vera algengt þegar það er notað víða og telst vera vel þekkt. Þess 

ber þó að geta að þrátt fyrir að snið teljist vera algengt í notkun þýðir það ekki endilega að það 

sé viðeigandi snið til að afhenda gögn samkvæmt kröfum 2. mgr. 20. gr. pvl. í ljósi þess að slík 

gögn geta verið vel þekkt án þess að vera talin skipulögð eða tölvulesanleg á sama tíma. Einnig 

geta snið gagna verið talsvert frábrugðin milli atvinnugreina. Tiltekið snið getur verið algengt 

í einni starfsgrein á meðan það er óþekkt í annarri.193 

Í þriðja lagi telst snið vera tölvulesanlegt þegar hægt er að lesa það sjálfvirkt og vinna 

það í tölvu.194 Hugtakið tölvulesanlegt er skilgreint í 21. lið formálsorða tilskipunar ESB 

2013/37/EU.195 Þar sem segir að „gögn skulu teljast vera á tölvulesanlegu sniði ef þau hafa 

skráarsnið sem er þannig skipað að notkunarhugbúnaður geti auðveldlega borið kennsl á, 

þekkt aftur og dregið sértæk gögn úr þeim“. Þá telst snið í flestum tilfellum vera tölvulesanlegt 

þegar það uppfyllir skilyrðið um að vera skipulagt, eins og fram kom hér að ofan. Það kemur 

því helst til skoðunar hvort gögn séu talin vera skipulögð, notuð víða og vel þekkt á sama tíma.

 Af þessum sökum getur skapast ákveðið vandamál í framkvæmd vegna þess að 

eingöngu er gerð krafa um að gögn séu afhent á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði.196 

Þar með geta gögn sem talin eru þekkt af ábyrgðaraðila, sem sent hefur gögn, verið óþekkjanleg 

af móttakanda þeirra. Vinnslukerfi hans getur þar með mögulega ekki unnið úr viðkomandi 

gögnum. Hér mætti í dæmaskyni nefna tónlistarframleiðanda sem beðinn yrði um að flytja 

gögn til fyrirtækis í heilbrigðisgeiranum. Gögnin kynnu t.a.m. að verða send á MP3-

skrársniði197 sem heilbrigðisfyrirtækið getur ekki unnið úr í vinnslukerfum sínum. Jafnvel þótt 

umrædd gögn yrðu talin uppfylla lágmarksskilyrði 2. mgr. 20. gr. pvl., um snið gagna, þá er 

                                                 

190 Open Data Handbook, „Glossary“ <http://opendatahandbook.org/glossary/en/> (Open knowledge 

international) skoðað 4. apríl 2019. 
191 Helena Ursic, „Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateway to Data Subject Control“ (n. 

80) 51. 
192 Information Commissioner‘s Office, guidlines on data portability“ (n. 49). 
193 Helena Ursic, „Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateway to Data Subject Control“ (n. 

80) 51. 
194 Open Data Handbook, „Glossary“ (n. 190). 
195 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/37/ESB frá 26. júní 2013 um breytingu á tilskipun 2003/98/EB um 

endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera Stjtíð. ESB L 175. 
196 Sjá 68. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
197 MP3 er snið til að samþjappa hljóðtíðni í mjög litla skrá. 
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ekki þar með tryggt að þau muni verða afhent á samvirkandi sniði. Afleiðingin gæti orðið sú 

að móttakanda væri ómögulegt að taka á móti þeim eða gæti ekki endurnýtt sér þau í kjölfar 

móttöku. 

 

6.2.3 Samvirkni 

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar er það gert að hugtaksskilyrði að sending sé 

tæknilega framkvæmanleg til þess að hægt sé að krefjast sendingar gagna samkvæmt 1. mgr., 

beint frá einum ábyrgðaraðila til annars. Af þessu leiðir að flutningsrétturinn er að miklu leyti 

háður því að gögn séu afhent á samvirkandi sniði sem mismunandi vinnslukerfi eigi auðvelt 

með að taka á móti og endurnýta í kjölfar flutnings. Til þess að það sé hægt verður að vera um 

samvirkni (e. interoperability) að ræða, en hún hefur verið skilgreind af Evrópuþinginu og 

ráðinu á eftirfarandi vegu: 

 

Hæfni ólíkra og fjölbreyttra stofnana til að eiga í samskiptum, í því skyni að stefna 

í átt að sameiginlega gagnlegum og samþykktum markmiðum, sem fela í sér 

miðlun upplýsinga og þekkingar milli stofnanna, í gegnum viðskiptaferli sem þau 

styðja, þar sem skipst er á gögnum milli upplýsingakerfa þeirra.198  

 

Til þess að um samvirkni geti verið að ræða þurfa upplýsingatæknikerfi eða hugbúnaðarforrit 

ábyrgðaraðila að geta átt samskipti, skipst á gögnum og endurnýtt þau.199 Í kafla 6.2.2 hér að 

framan er fjallað um að lágmarksskilyrði flutningsréttarins, um að gögn skuli afhent á 

skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði leiði ekki endilega til afhendingar gagna á 

samvirkandi sniði. Í ljósi þess að fyrrnefnt lágmarksskilyrði er eina krafan sem gerð er af 

ábyrgðaraðila, hvað varðar snið við afhendingu gagna, geta gögn sem talin eru þekkt af 

ábyrgðaraðila, sem sent hefur gögn, verið óþekkjanleg af móttakanda þeirra.200 Af þeim sökum 

getur skapast hætta á því að ábyrgðaraðili muni ekki koma til með að geta móttekið eða 

endurnýtt þau gögn sem honum eru send á grundvelli 2. mgr. 20. gr. pvl. Þar með gætu gögn 

sem afhent eru á sniði sem uppfyllir hið tæknilega hlutlausa lágmarksskilyrði 2. mgr. 20. gr. 

pvl., leitt til þess að snið teljist engu að síður ekki samvirk og þar með ekki endurnýtanlegt 

þeim sem móttekur þau í kjölfar flutnings. Ef svo fer telst sending tæknilega ógerleg í skilningi 

                                                 

198 Decision No 922/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on 

interoperability solutions for European public administrations (ISA) [2009] OJ L 260/20, a-liður 2. gr., Íslensk 

þýðing höfundar. 
199 Commission, „Stronger and smarter information systems for borders and security“ (Communication) 

COM(2016) 205 final, 14. 
200 Sjá 68. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
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ákvæðisins og þar með getur skráður einstaklingur ekki fengið gögn sín flutt beint til annars 

ábyrgðaraðila.  

Athyglisvert er að í 3. mgr. 18. gr. draga að reglugerðinni var kveðið á um tilteknar 

heimildir framkvæmdastjórnarinnar varðandi framkvæmd flutningsréttarins, m.a. til að kveða 

á um snið sem gögn skuli afhent á, samkvæmt 1. mgr. Í ákvæðinu sagði nánar: 

 

Framkvæmdastjórnin getur tilgreint rafrænt snið sem um getur í 1. mgr. og 

tæknilega staðla, verklag og aðferðir við flutning persónuupplýsinga samkvæmt 2. 

mgr. Þessar innleiðingargerðir skulu vera samþykktar í samræmi við 

prófunaraðferðina sem um getur í 2. mgr. 87. gr.201  

 

Í meðförum Evrópuþingsins og ráðsins í lagasetningarferlinu var þessari heimild 

framkvæmdastjórnarinnar aftur á móti eytt úr ákvæðinu, og er slíka heimild hvergi að finna í 

núgildandi 20. gr. reglugerðarinnar. Því hefur verið haldið fram að með því að breyta ákvæðinu 

á þessa leið hafi löggjafinn ætlað sér að ná fram samvirkni með tæknilega hlutlausri aðferð.202 

Breytinguna mætti einnig rekja til þungbærra mótmæla við upphaflegri tillögu 

flutningsréttarins frá aðilum í einkageiranum vegna áhyggna þeirra að þurfa að setja upp 

kostnaðarsöm vinnslukerfi til að ná fram samvirkni.203 Áhugavert er að bera saman þessa leið 

við innleiðingu flutningsréttarins við réttinn til aðgangs að reikningsupplýsingum í PSD2, þar 

sem farin var sú leið að innleiða tæknilega staðla, eins og til stóð í reglugerðinni. Nánar tiltekið 

er í PSD2 gerð krafa um að EBA þrói fimm sett af leiðbeiningum og sex drög að tæknilegum 

stöðlum með það að markmiði að tryggja samvirkni og innleiða réttinn til aðgangs að 

reikningsupplýsingum.204 

Eins og vikið var að hér að framan mætti lýsa réttinum til aðgangs að 

reikningsupplýsingum sem afmarkaðri útgáfu af flutningsréttinum, enda er sá fyrrnefndi 

bundinn við fyrirtæki tengd greiðsluþjónustu, og nær eingöngu til reikningsupplýsinga205. 

Vaknar því upp sú spurning af hverju afmarkaðri réttur, sem bundinn er við 

reikningsupplýsingar, þurfi á tæknilegum stöðlum að halda. Á meðan flutningsréttur, sem nær 

                                                 

201 Drög að reglugerðinni (n. 35) 53, Íslensk þýðing höfundar. 
202 Helena Ursic, „Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateway to Data Subject Control“ (n. 

80) 50. 
203 Laura Drechsler, „Practical Challenges to the Right to Data Portability in the Collaborative Economy“ (2018) 

In Collaborative Economy: Challenges and Opportunities, Proceedings of the 14th International Conference on 

Internet, Law & Politics 216, 225 <https://ssrn.com/abstract=3296222> skoðað 22. janúar 2019. 
204 Sjá 93. lið formálsorða PSD2, þar sem fram kemur að opnir staðlar eigi að tryggja samvirkni milli mismunandi 

tæknilegra samskiptalausna.  
205 Í reikningsupplýsingum geta hins vegar einnig falist persónuupplýsingar sem farið skal með í samræmi við 

ákvæði persónuverndarlöggjafar, sbr. 94. gr. PSD2. 
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til vinnslu allra persónuupplýsinga sem unnar eru á grundvelli 1.-2. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., er 

eingöngu háður lágmarksskilyrði um snið á afhendingu gagna. Mætti í þessu samhengi velta 

því fyrir sér hvort ekki hafi frekar verið þörf á tæknilegum stöðlum fyrir fjölbreyttari hóp 

ábyrgðaraðila í mismunandi atvinnugeirum. Á hinn bóginn kann reglugerðin að endurspegla 

áform um að ná fram samvirkni með aðferðum sem ekki séu íþyngjandi fyrir ábyrgðaraðila. 

Því hafi verið valin tæknilega hlutlaus leið. Fyrirfram ákveðnir staðlar gætu verið 

kostnaðarsamir fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og erfitt gæti reynst að ákveða staðla fyrir svo 

fjölbreyttan hóp fyrirtækja sem þarf að hlíta flutningsréttinum. Afleiðing þessa gæti á hinn 

bóginn orðið sú að ábyrgðaraðilar munu ekki koma til með að þróa samvirkandi snið.  

Í því skyni að stuðla að samvirkni hefur 29. gr. vinnuhópurinn hvatt til samvinnu milli 

hagsmunaaðila í atvinnulífinu og viðskiptasamtaka til að vinna að sameiginlegum samvirkum 

stöðlum og sniðum til að hægt verði að flytja gögn. Einnig hefur verið stungið upp á þeirri leið 

að ábyrgðaraðilar bjóði skráðum einstaklingum upp á tækifæri til að niðurhala gögnum sínum 

sjálfir beint frá ábyrgðaraðila. Til þess að hægt verði að bjóða upp á slíkt í framkvæmd er mælt 

með því að styðjast við vel skilgreind forritaskil (API)206. Staðal sem kveður á um skýrt 

skilgreindar aðferðir við samskipti milli ýmissa hluta.207 Það skal þó tekið fram að eingöngu er 

um hvatningu að ræða, sem ekki er bindandi fyrir ábyrgðaraðila að fara eftir. Slík tilhögun 

getur bæði verið kostnaðarsöm fyrir ábyrgðaraðila og ekki er tryggt að þeir taki upp slíkan 

valmöguleika í framkvæmd.     

Í ljósi framangreinds verður að draga í efa að 2. mgr. 20. gr. pvl. muni leiða til 

afhendingar gagna á samvirkandi sniði. Þar með verður að telja líklegt að flutningsrétturinn 

verði takmarkaður við afhendingu gagna á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði. Til þess 

að bregðast við þessu vandamáli hefur verið talið nauðsynlegt að settir verði staðlar er mæla 

fyrir um snið sem ábyrgðaraðilar afhendi gögn á samkvæmt 2. mgr. 20. gr. pvl. Í þessu 

sambandi hefur því verið haldið fram að markmiðs- og tilgangsskýring (e. teleological)208 

Evrópudómstólsins á reglugerðinni, mæli sterklega með því að stutt verði við aðildarríki í því 

                                                 

206 Application Programming Interface, (hér eftir „API“). 
207 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 15. 
208 Evrópudómstóllinn hefur í túlkun sinni á afleiddri löggjöf ESB notast við markmiðs- eða tilgangsskýringar 

ásamt svonefndum far-seeing or forward looking aðferð (teleos: end, goal, purpose). Þannig reynir hann að komast 

að niðurstöðu í ljósi markmiðs og tilgangs Evrópusamninga og afleiddrar löggjafar ESB, hverju þær voru ætlaðar 

og hvaða niðurstaða myndi styðja þau marmið. Hann vísar í þessu samhengi oft í anda Evrópusamninganna, 

verkefni sambandsins, formála ESB-gerða, ákvæðið sjálft til að komast að og rökstyðja ákveðna niðurstöðu. 
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skyni að vinna að tæknilegum aðferðum, hugbúnaðarforritum eða aðferð sem leiðir til 

samvirkni.209 

      

6.3 Réttindi eða frelsi annarra 

Af ákvæði 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar leiðir að réttur skráðs einstaklings til flutnings, 

samkvæmt 1. mgr., skuli ekki skerða réttindi eða frelsi annarra. Í ákvæðinu felst að ef flutningur 

skerðir réttindi eða frelsi annarra þá á hann ekki við, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 20. gr. 

reglugerðarinnar, um að flutningur skuli fara fram án hindrunar. Í pvl. eða reglugerðinni er 

aftur á móti hvergi skilgreint hvað felst í „skerðingu“ á réttindum og frelsi annarra. Orðalag 

ákvæðisins virðist gefa til kynna að flutningsrétturinn sé réttlægri en önnur lögákveðin réttindi 

og frelsi annarra. Í kafla 4.4.2 var fjallað um að þrátt fyrir að flutningur gagna skv. 2. mgr. 20. 

gr. pvl. skerði lögákveðin réttindi annarra, leiði það ekki til þess að þau verði talin ríkjandi 

gagnvart flutningsréttinum og þar með eigi hann ekki við. Heldur skuli þess í stað fara fram 

hagsmunamat á því hvort flutningur gagna hafi skaðleg áhrif á réttindi annarra óháð orðalagi 

4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Ákvæði 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar getur því haft mikil 

áhrif á inntak flutningsréttarins. Það er því nauðsynlegt að varpa ljósi á hvort önnur réttindi 

geti komið til með að skarast á við flutningsréttinn í framkvæmd og hvernig farið skuli með 

slíka skörun réttinda. 

 

6.3.1 Rétturinn til að gleymast 

Eins og áður hefur verið fjallað um er kveðið á um réttinn til að gleymast í 1. mgr. 20. gr. pvl. 

Í honum felst að skráðum einstakling er veittur réttur til að láta eyða persónuupplýsingum um 

sig. Ákveðin skörun getur myndast milli flutningsréttarins og réttarins til að gleymast, þegar 

um tiltekið mengi persónuupplýsinga er að ræða, sem varðar fleiri en einn skráðan einstakling. 

Þannig geta t.d. komið upp aðstæður þar sem tveir einstaklingar halda fram rétti sínum á sama 

tíma, annar hefur farið fram á flutning gagna á meðan hinn krefst þess að gögnunum verði eytt. 

Af þessum sökum getur þurft að skera úr um hvor rétturinn eigi að ganga framar, enda er ljóst 

að ekki er hægt að flytja gögn sem hefur verið eytt. Þá missir rétturinn til eyðingar sömuleiðis 

tilgang sinn gagnvart viðkomandi ábyrgðaraðila ef upplýsingarnar hafa þegar verið afritaðar, 

                                                 

209 Directorate-General for informatics, „GDPR Data Portability and Core Vocabularies“ (European Union 

nóvember 2018) 15 <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-

11/ISA2%20Study_GDPR%20Data%20Portability%20and%20Core%20Vocabularies_November%202018_1.p

df> skoðað 25. mars 2019. 
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afhentar öðrum einstaklingi eða fluttar til annars ábyrgðaraðila.210 Ákvæði 3. mgr. 20. gr. 

reglugerðarinnar um að flutningsrétturinn skuli ekki hafa áhrif á réttinn til að gleymast getur 

ekki leyst úr umræddum atvikum. Flutningur hefur ekki raunveruleg áhrif á réttinn til að 

gleymast, heldur missir hann tilgang sinn í kjölfar flutnings. 

 Í samræmi við ofangreint virðist orðalag 4. mgr. 20.gr. reglugerðarinnar gefa það til 

kynna að önnur réttindi skráðra einstaklinga, meðal annars rétturinn til að gleymast, skuli ganga 

framar réttinum til flutnings. Því til stuðnings mætti einnig vísa til þess að ef borin eru saman 

20. gr. reglugerðarinnar um flutningsrétt og 17. gr. um réttinn til að gleymast má sjá að enga 

sambærilega undantekningarreglu er að finna frá síðarnefnda réttinum.211 Það gefur til kynna 

að ekki sé gert ráð fyrir að undantekning verði gerð frá rétti skráðra einstaklinga til að láta eyða 

gögnum sínum. Þar með ætti rétturinn til að gleymast að ganga framar flutningsréttinum í 

samræmi við 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar.   

 Samkvæmt leiðbeiningum 29. gr. vinnuhópsins er nefnt að ábyrgðaraðilum sé heimilt 

að hafna beiðni skráðs einstaklings um flutning skv. 1.-2. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar, ef 

flutningur er líklegur til þess að hafa neikvæð áhrif á réttindi eða frelsi annarra. Dæmi um slík 

áhrif er þegar flutningur kemur í veg fyrir að aðrir einstaklingar geti notið þeirra réttinda sem 

þeim er falið, samkvæmt ákvæðum III. kafla pvl.212 Samkvæmt þessu má því vera ljóst að það 

getur talist brot gegn 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar ef flutningur á gögnum kemur í veg fyrir 

að skráður einstaklingur geti neytt réttar síns til að eyða gögnum sínum, á grundvelli 1. mgr. 

20. gr. pvl. 

Þá hefur einnig verið nefnt að rétturinn til að gleymast skuli ganga framar 

flutningsréttinum í ljósi fyrrnefnds máls Google Spain, þar sem kveðið var á um að réttur skráðs 

einstaklings til bæði verndar persónuupplýsinga og friðhelgi skuli ganga framar efnahagslegum 

sjónarmiðum. Þar með eigi rétturinn til að gleymast að ganga framar flutningsréttinum vegna 

efnahagslegra sjónarmiða sem liggja honum að baki.213 Hins vegar má, með vísan til fyrri 

umfjöllunar um markmið flutningsréttarins í kafla 4.2, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu 

að meginmarkmið flutningsréttarins sé að veita skráðum einstakling aukið forræði yfir 

persónuupplýsingum sínum. Þar sem stefnt er að aukinni vernd, fremur en efnahagslegum 

                                                 

210 Wenlong Li, „A tale of two rights: exploring the potential conflict between right to data portability and right 

to be forgotten under the General Data Protection Regulation“ (n. 140) 312. 
211 Sjá einnig 4. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar þar sem fjallað er um réttinn til aðgangs, þar sem segir að rétturinn 

til að fá afrit skuli ekki skerða réttindi eða frelsi annarra. 
212 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 9-11. 
213 Wenlong Li, „A tale of two rights: exploring the potential conflict between right to data portability and right 

to be forgotten under the General Data Protection Regulation“ (n. 140) 317. 
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ábata. Draga þá ályktun að rétturinn til að gleymast skuli ekki ganga framar flutningsréttinum 

eingöngu með vísan til fyrrnefnds máls Evrópudómstólsins, þar sem meginmarkmið 

flutningsréttarins er réttindamiðað. 

Með hliðsjón af framangreindu verður engu að síður að telja að rétturinn til að gleymast 

gangi framar flutningsréttinum, í því tilviki þegar fleiri en einn skráður einstaklingur eiga tilkall 

til sama mengis persónuupplýsinga og einn þeirra hefur farið fram á að upplýsingar verði fluttar 

og annar að þeim verði eytt. Af 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar má ráða að flutningsréttinum 

sé ekki ætlað að skerða rétt skráðra einstaklinga til að láta eyða gögnum sínum. Rétturinn til 

að gleymast felur ekki í sér undantekningarreglu. Þar með getur réttur skráðs einstaklings til 

afhendingar gagna á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði og sendingar þeirra, frá einum 

ábyrgðaraðila beint til annars, verið takmarkaður við umræddar aðstæður. 

 

6.3.2 Grundvallarrétturinn til atvinnufrelsis 

Í 75. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um réttinn til atvinnufrelsis214. Ábyrgðaraðilar sem 

stunda atvinnurekstur njóta eðli málsins samkvæmt þessara réttinda. Einnig er atvinnufrelsinu 

tryggð staða grundvallarréttinda í 16. gr. réttindaskrár ESB, þar segir: „Viðurkennt er frelsi til 

atvinnurekstrar í samræmi við lög Sambandsins og samkvæmt landslögum og venjum.“ Með 

því að láta flutningsréttinn ná til persónuupplýsinga sem leiða af notkun skráðs einstaklings á 

þjónustu eða tækjum, hefur verið talið að slíkt geti leitt til skerðingar á atvinnufrelsi 

ábyrgðaraðila.215 Í kafla 6.1.1 voru á grundvelli álits 29. gr. vinnuhópsins leiddar líkur að því 

að flutningsréttinum væri ætlað að ná til slíkra persónuupplýsinga. Vaknar því sú spurning 

hvort atvinnufrelsi ábyrgðaraðila geti leitt til takmörkunar á flutningsréttinum, einkum með 

hliðsjón af orðalagi 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Þess skal getið að atvinnufrelsi 

ábyrgðaraðila er ekki algilt heldur getur því verið reistar skorður á grundvelli 1. mgr. 75. gr. 

stjskr., þar sem tiltekin eru tvö skilyrði fyrir því að undantekningar verði gerðar frá frelsinu. Í 

fyrsta lagi þarf að vera lagagrundvöllur fyrir slíkri skerðingu og í öðru lagi þarf slík skerðing 

að teljast nauðsynleg í þágu almannahagsmuna. Verður því jafnframt að skoða hvort sú skylda 

sem flutningsrétturinn leggur á ábyrgðaraðila geti flokkast undir undanþágu 1. mgr. 75. gr. 

stjskr.   

                                                 

214 Þar sem atvinnuréttindi manna geta haft fjárhagslegt gildi geta þau einnig notið verndar 72. gr. stjskr., sem 

mælir fyrir um friðhelgi eignaréttarins. 
215 Jose Belo og Patricia Macedo Alves, „The right to data portability An in-depth look“ (n. 1) 6. 
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Færð hafa verið rök fyrir því að persónuupplýsingar sem leiði af notkun skráðs 

einstaklings á þjónustu eða tækjum á vegum ábyrgðaraðila, sem þeim er gert skylt að senda til 

annarra, sbr. 2. mgr. 20. gr. pvl., geti leitt til óhóflegs aðgangs að upplýsingum, sem ekki verður 

réttlættur einkum með hliðsjón af markmiði flutningsréttarins.216 Slíkt getur leitt til þess að 

ábyrgðaraðili fái ekki notið réttar síns til atvinnufrelsis í ljósi skyldu 2. mgr. 20. gr. 

reglugerðarinnar um að senda upplýsingar á aðra ábyrgðaraðila sem geta veitt þeim 

samkeppnislegt forskot á keppinauta og eru jafnframt nauðsynlegar í sambandi fyrirtækja og 

viðskiptavina þeirra.217 Með þessu virðist vera átt við að sú skerðing sem leiðir af 

flutningsréttinum teljist hvorki nauðsynleg eða uppfylli markmið á sviði almannahagsmuna. 

Að minnsta kosti hafi ekki verið gætt hófs við þá aðferð sem farið er eftir til að ná því markmiði 

fram sem stefnt er að með réttinum. 

Með hliðsjón af því sem greint hefur verið frá hér að ofan er ljóst að fyrra skilyrði 1. 

mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar um áskilnað laga er uppfyllt. Hins vegar þarf að skoða hvort 

síðara skilyrði, um að almannahagsmunir krefjist slíkrar skerðingar, teljist vera uppfyllt. Við 

skoðun á því hvort lögmæt sjónarmið hafi legið til grundvallar lagasetningu, sem takmarkar 

atvinnufrelsi, hefur í dómaframkvæmd verið litið til grundvallarreglunnar um meðalhóf.218 Um 

er að ræða sambærileg sjónarmið og komið hafa til skoðunar varðandi það hvort gera megi 

undantekningu á grundvallarrétti ábyrgðaraðila til atvinnufrelsis219 skv. 16. gr. réttindaskrár 

ESB, á grundvelli 1. mgr. 52. gr. réttindaskrárinnar, þar sem eftirfarandi kemur fram:  

 

Hver sú takmörkun á réttindum og frelsi, sem njóta viðurkenningar í þessum 

sáttmála, verður að byggjast á lagaákvæðum og virða eðli þessara réttinda og 

frelsis. Með fyrirvara um meðalhófsregluna má einungis setja takmarkanir ef þær 

eru nauðsynlegar og uppfylla í raun og veru markmið á sviði almannahagsmuna 

sem Sambandið viðurkennir eða þörfina á að vernda mannréttindi og mannfrelsi. 

  

                                                 

216 sama heimild 7. 
217 Aysem Diker Vanberg og Mehmet Bilal Ünver, „The right to data portability in the GDPR and EU competition 

law: odd couple or dynamic duo?“ (2017) 8(1) European Journal of Law and Technology 1, 5 

<http://ejlt.org/article/view/546/727> skoðað 1. maí 2019. 
218 Hér má nefna dóm Hæstaréttar Íslands frá 27. september 2007 í máli nr. 182/2007 (Björgunardómur), dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 6. apríl 2000 í máli nr. 12/2000 (Vatneyrarmál), og fyrrnefndan dóm H 145/1998 

(Veiðileyfamál), en í þeim kannaði dómstóllinn hvort málefnalegar forsendur á borð við meðalhóf og jafnræði 

lægju að baki takmörkunum á atvinnufrelsinu. 
219 Sjá Sameinuð mál C-184/02 og C-223/02 Kingdom of Spain and Republic of Finland v. European Parliament 

and Council of the European Union [2004] ECR I-07789, mgr. 52.; þar sem kveðið var á um að skorður megi 

setja atvinnufrelsinu, að því gefnu að þær séu nauðsynlegar og uppfylla í raun og veru markmið á sviði 

almannahagsmuna. Þá mega þær ekki fela í sér óhóflega skerðingu og truflun á frelsi viðkomandi með tilliti til 

þess markmiðs sem stefnt er að í samræmi við meðalhófsregluna. 
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Samkvæmt því sem að framan hefur verið rakið þá virðist með flutningsréttinum bæði þurfa 

að uppfylla það að stefna að nauðsynlegu markmiði í þágu almannahagsmuna og að gætt sé 

meðalhófs við þá leið sem farin er til að ná því fram. Færa má rök fyrir því að flutningsrétturinn 

leggi atvinnufrelsinu skorður í þágu almannahagsmuna með vísan til umfjöllunar kafla 4.2, þar 

sem komist var að þeirri niðurstöðu að flutningsrétturinn hafi það að meginmarkmiði að auka 

forræði skráðra einstaklinga yfir persónuupplýsingum sínum.220 Í fyrrnefndum kafla kom 

einnig fram að rétturinn stefni bæði að vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs, sbr. 7. 

og 8. gr. réttindaskrár ESB.221 Þar með hefur verið talið líklegt að Evrópudómstóllinn muni 

koma til með að túlka réttinn með réttindamiðuðu sjónarmiði fremur en efnahagslegu.222 Af 

þeim sökum mætti færa rök fyrir því, með vísan til fyrrnefnds máls Google Spain, að 

flutningsrétturinn ætti að ganga framar efnahagslegum sjónarmiðum ábyrgðaraðila jafnvel 

þrátt fyrir að þau njóti verndar atvinnufrelsisins.223 Þá er það einnig nefnt í lögskýringargögnum 

að rétturinn sé til þess fallinn að tryggja frjálst flæði upplýsinga milli ríkja og stuðla þannig að 

samkeppni milli ábyrgðaraðila sem muni jafnframt leiða til betri viðskiptakjara fyrir neytendur. 

Með hliðsjón af því sem rakið hefur verið hér að ofan verður að telja líklegt að 2. mgr. 

20. gr. pvl. uppfylli áskilnað 1. mgr. 75. gr. stjskr. til að reisa atvinnufrelsinu skorður, einkum 

með hliðsjón af því markmiði flutningsréttarins um að veita skráðum einstaklingum 

fullnægjandi vernd persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs. Flutningsrétturinn getur einnig 

leitt til aukins flæði persónuupplýsinga milli aðildarríkja, úrbóta fyrir neytendur og stuðlað að 

aukinni samkeppni. Þá verður markmiði flutningsréttarins ekki náð með öðru og vægara móti 

ef markma má orð 29. gr. vinnuhópsins um að rétturinn skuli einnig taka til persónuupplýsinga 

er leiða af notkun skráðs einstaklings á þjónustu eða tækjum ábyrgðaraðila til að hann geti 

öðlast fulla virkni 224.225 Má því telja ólíklegt að atvinnufrelsi ábyrgðaraðila muni koma til með 

að takmarka flutningsréttinn, þrátt fyrir orðalag 4. mgr. 20. gr. reglugerðarinnar. Það er hins 

vegar eftirlátið íslenskum dómstólum að meta hvort lögin verði talin standast grundvallarreglur 

stjórnarskrárinnar og hvort þau séu reist á málefnalegum forsendum. 

                                                 

220 Sjá 7. lið formálsorða reglugerðarinnar. 
221 Commission, „Commission Staff Working Paper for Impact Assessment“ (n. 184) 30; Gabriela Zanfir, „The 

Right to Data Portability in the context of the EU data protection reform“ (n. 90) 152. 
222 Orla Lynskey, „Aligning data protection rights with competition law remedies? The GDPR right to data 

portability“ (n. 74) 812. 
223 Sjá mál Google Spain, 97. mgr. 
224 Sjá fyrrnefndan H 145/1998 (Veiðileyfamál), þar sem rétturinn kvað á um að þrátt fyrir að almannahagsmunir 

hafi legið til grundvallar takmörkun á aðgengi að fiskistofnum, þá hefði löggjafinn gengið of langt og ekki var 

sýnt fram á að aðrar leiðir hefðu ekki verið í boði við að ná því lögmæta markmiði sem stefnt var að um að vernda 

fiskistofna.  
225 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (n. 8) 9. 
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7 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð er fjallað um flutningsrétt skv. 2. mgr. 20. gr. pvl. Ákvæðið felur í sér nýmæli 

í persónuverndarlöggjöf, þ.e. að skráðum einstakling er veittur réttur til þess að fá gögn sín 

afhent á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði, án þess að ábyrgðaraðili hindri það. Þá er 

honum veittur réttur til að fá umrædd gögn send beint frá einum ábyrgðaraðila til annars, ef 

það er tæknilega framkvæmanlegt. 

Ákvæðið innleiddi 20. gr. persónuverndarreglugerðar ESB 2016/679, þar sem kveðið 

er á um nánari skilyrði fyrir beitingu réttarins. Í ákvæði reglugerðarinnar má finna matskennd 

skilyrði sem leitt hafa til talsverðrar óvissu um túlkun ákvæðisins. Meginviðfangsefni 

ritgerðarinnar er að leita svara við því hvaða áhrif matskennd skilyrði ákvæðisins muni hafa á 

inntak og framkvæmd réttar skráðs einstaklings til flutnings eigin gagna. 

Við skoðun á 20. gr. reglugerðarinnar má sjá að skilyrði ákvæðisins vísa til þess að 

persónuupplýsingar þurfi að hafa verið látnar í té ábyrgðaraðila af hinum skráða einstaklingi 

sjálfum til að falla undir ákvæðið. Því næst er kveðið á um lágmarksskilyrði sem felst í skyldu 

ábyrgðaraðila til að afhenda gögn samkvæmt beiðni um flutning á skipulegu, algengu og 

tölvulesanlegu sniði. Þá er kveðið á um heimild til handa skráðum einstakling til að fara fram 

á að þau verði send beint frá einum ábyrgðaraðila til annars ef það er tæknilega 

framkvæmanlegt. Flutningur er jafnframt háður því hann sé ekki til þess fallinn að skerða 

réttindi eða frelsi annarra. Af þessu er ljóst að ákvæðið býður upp á ýmsa túlkunarmöguleika. 

Hér að framan er reynt að varpa ljósi á helstu sjónarmið í þessu sambandi sem liggja til 

grundvallar afmörkunar á rétti skráðs einstaklings til flutnings eigin persónuupplýsinga 

samkvæmt ákvæðinu. 

Í fyrsta lagi er reynt að benda á hvað felist í orðalagi ákvæðisins um að 

persónuupplýsingar þurfi að vera látnar í té ábyrgðaraðila af skráða einstaklingnum sjálfum til 

þess að þær falli undir flutningsréttinn. Komist er að þeirri niðurstöðu að með hliðsjón af 

markmiði ákvæðisins sé rétt að túlka orðalag þess með víðum hætti. Þar með ætti 

flutningsrétturinn bæði að ná til upplýsinga sem afhentar eru beint og meðvitað af skráðum 

einstakling og þeirra sem leiða af notkun hans á þjónustu og tækjum. Hins vegar falla afleiddar 

upplýsingar sem ábyrgðaraðili hefur unnið sjálfur, á grundvelli slíkra upplýsinga, utan réttarins. 

Þar með getur skráður einstaklingur ekki farið fram á flutning mikilvægra gagna á borð við 

niðurstöður sem unnar eru á grundvelli hrágagna sem stafa frá honum. Sama á við um 

orðsporsgögn, á t.d. Airbnb, sem eru unnar af ábyrgðaraðila á grundvelli notkunar viðkomandi 

einstaklings. Þar með hefur áskilnaðurinn um að persónuupplýsingar þurfi að hafa verið látnar 
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í té þau áhrif að skráður einstaklingur verði af mikilvægum persónuupplýsingum. Þetta getur 

skert m.a. möguleika hans til að færa sig á milli þjónustuaðila á viðkomandi sviði. 

Í öðru lagi er skoðað hvað felst í þeirri bannreglu sem lögð er á ábyrgðaraðila að 

flutningur megi ekki sæta hindrun af hans hálfu. Samkvæmt lögskýringargögnum með 

ákvæðinu virðist ekki eiga túlka það á þá vegu að ábyrgðaraðila sé skylt að afhenda gögn á 

samvirkandi sniði. Ákvæðið leiði hins vegar til þess að ábyrgðaraðilar séu eingöngu hvattir til 

þess að þróa slík snið. Tæknilegur ógerleiki getur þar með takmarkað flutning gagna frá einum 

ábyrgðaraðila til annars. Hins vegar þá virðist reglunni vera ætlað það hlutverk að draga úr 

möguleikum ábyrgðaraðila til að setja hvers konar lagalegar, fjárhagslegar eða tæknilegar 

hindranir til að hægja á eða koma í veg fyrir flutning gagna, bæði með því að stuðla að því að 

gögn verði afhent á endurnýtanlegu sniði og að komið verði í veg fyrir sendingu þeirra. 

Í þriðja lagi er litið til þess lágmarksskilyrðis sem ábyrgðaraðilar þurfa að uppfylla við 

afgreiðslu á beiðni skráðs einstaklings um flutning að gögn skuli afhent á skipulegu, algengu 

og tölvulesanlegu sniði. Rakið er að gögn þurfi að hafa verið skipulögð á þann hátt að 

uppbygging þátta þeirra sé skýr. Jafnframt þurfa þau á sama tíma einnig að vera algeng, að því 

leyti að þau þurfa að vera notuð víða og vera vel þekkt. Þá þurfa þau að vera tölvulesanleg, en 

talið hefur verið að flest gögn sem teljist skipulögð teljist einnig vera tölvulesanleg. Hins vegar 

leiðir hið tæknilega hlutlausa lágmarksskilyrði til þess að gögn sem teljast vera algeng hjá einni 

atvinnugrein gætu reynst óþekkjanleg öðrum ábyrgðaraðilum. Þar með er hætta á því að hið 

tæknilega hlutlausa lágmarksskilyrði muni ekki koma til með að leiða til afhendingar gagna á 

samvirku sniði. 

Í fjórða lagi er reynt að varpa ljósi á hvað felist í því að sending gagna þurfi að vera 

tæknilega framkvæmanleg til þess að skráður einstaklingur geti fengið gögn sín send frá einum 

ábyrgðaraðila til annars. Komist er að því, með hliðsjón af lögskýringargögnum, að tæknileg 

framkvæmd sendingar virðist takmarkast af því að ekki er gerð krafa um að ábyrgðaraðilar þrói 

samvirkandi snið eða taki upp eða viðhaldi tæknilega samhæfðum vinnslukerfum. Felur þetta 

í sér umtalsverða takmörkun á flutningsréttinum. Þannig er ekki gerð krafa um að 

ábyrgðaraðilar þrói samvirkandi snið og líkur eru á að lágmarksskilyrði ákvæðisins um að gögn 

skuli afhent á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði muni ekki leiða til samvirkni. Þar 

með er hætta á því að beiðni skráðs einstaklings um að gögn skuli send beint til annars 

ábyrgðaraðila, teljist tæknilega ógerleg vegna skorts á samvirkandi sniðum. Til að bregðast við 

þessu er meðal annars lagt til að teknir verði upp staðlar sem auðveldi upptöku samvirkandi 

sniða. 
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Í fimmta lagi er undantekningarregla ákvæðisins tekin til athugunar, þ.e. sú regla að 

flutningur gagna skuli ekki skerða réttindi eða frelsi annarra. Þar er m.a. sú niðurstaða fengin 

að flutningsréttur skuli víkja fyrir réttinum til að gleymast. Og þrátt fyrir að ábyrgðaraðila verði 

gert skylt að senda íþyngjandi gögn er leiða af notkun skráðra einstaklinga, sem ella hefðu 

skapað honum forskot á samkeppnisaðila, þá er rétturinn til atvinnufrelsis ekki algildur og 

heimilt er að setja honum skorður á grundvelli lagaheimildar, í þágu almannahagsmuna með 

fyrirvara um að ekki sé gengið lengra en þörf þykir til að ná því markmiði sem stefnt er að. 

Vegna fyrrgreindra almannahagsmuna verður að telja líklegt að réttindi ábyrgðaraðila til 

atvinnufrelsis muni ekki takmarka flutningsréttinn, þrátt fyrir undantekningarreglu ákvæðisins 

um að rétturinn skuli ekki koma í veg fyrir að aðrir geti notið lögákveðinna réttinda sem þeim 

hefur verið falið. 

Í upphafi ritgerðarinnar er lagt upp með að svara þeirri spurningu hvort matskennd 

skilyrði ákvæðisins um flutningsrétt muni koma til með að hafa áhrif á inntak og framkvæmd 

réttar skráðs einstaklings til að flytja persónuupplýsingar sínar samkvæmt ákvæðinu. Eins og 

sýnt hefur verið fram á hefur ákvæðið að geyma matskennd skilyrði sem erfitt getur reynst að 

túlka og þarfnast frekari skýringa. Þessi óskýrleiki skapar óvissu um hvaða persónuupplýsingar 

falli undir flutningsréttinn. Jafnframt verður að telja ólíklegt að skráður einstaklingur geti 

fengið gögn sín send frá einum ábyrgðaraðila til annars, þar sem lágmarksskilyrði ákvæðisins 

um að gögn skuli afhent á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði er of matskennt og leiðir 

til hættu á því að gögn verði ekki afhent á samvirkandi sniði. 

Á meðan ekki er brugðist við þessum óskýrleika ákvæðisins er hætta á því að hann hafi 

áhrif á hvaða persónuupplýsingar falli undir flutningsréttinn. Ásamt því að skráður 

einstaklingur mun síður koma til með að fá gögn sín send beint frá einum ábyrgðaraðila til 

annars vegna tæknilegs ógerleika slíkrar sendingar. Þar með gæti flutningsrétturinn orðið 

takmörkuð viðbót við aðgangsréttinn í framkvæmd. Þannig bætist við aðgengi skráðs 

einstaklings að gögnum á skipulegu, algengu og tölvulesanlegu sniði, í stað afrits án skilyrðis 

um snið þeirra. Markmiði réttarins er einnig stefnt í hættu, enda felst sú stjórn á 

persónuupplýsingum sem honum er ætlað að auka að mestu leyti í forræði skráðs einstaklings 

til að senda gögn sín beint á milli ábyrgðaraðila, t.d. í þeim tilgangi að skipta um þjónustuaðila 

án mikillar fyrirhafnar. Af þeim sökum er einnig komið í veg fyrir að rétturinn stuðli að 

markmiði ESB um hinn stafræna innri markað, þar sem rétturinn mun ekki með nægjanlega 

skilvirkum hætti stuðla að frjálsu flæði upplýsinga milli ríkja og þar með samkeppni milli 

ábyrgðaraðila. 

 



 

 

68 

Heimildaskrá 

Albrecht JP, „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)“ (COM 

(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)), (Committee on Civil Liberties, Justice and 

Home Affairs desember 2012) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+PDF+V0//EN> skoðað 25. febrúar 

2019 

 

Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on the right to data portability“ (13. 

desember 2016) WP 242 

<https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-

51/wp242_en_40852.pdf> skoðað 15. janúar 2019 

 

——, „Guidelines on the right to data portability“ (5. apríl 2017) WP 242 rev.01 

<http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099> skoðað 6. janúar 2019 

 

——, „Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques“ (10. apríl 2014) WP 216 

<https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2014/wp216_en.pdf> skoðað 23. febrúar 2019 

 

——, „Opinion 1/2010 on the concepts of controller and processor“ (16. febrúar 2010) WP 

169 <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2010/wp169_en.pdf> skoðað 21. febrúar 2019 

 

——, „Opinion 4/2007 on the concept of personal data“ (20. júní 2007) WP 136 

<https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2007/wp136_en.pdf> skoðað 21. febrúar 2019 

 

Auwermeulen BVd, „How to contribute the right to data portability in Europe: A 

comparative analysis of legislation“ (2017) 33 Computer Law and Security Review 57 

<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2016.11.012> skoðað 14. apríl 2019 

 



 

 

69 

Belo J og Alves PM, „The right to data portability: An in-depth look“ (2018) 2(1) Journal of 

Data Protection & Privacy 

<https://www.ingentaconnect.com/content/hsp/jdpp/2018/00000002/00000001> skoðað 10. 

janúar 2019 

 

Centre for Information Policy Leadership, „Comments on the Article 29 Data Protection 

Working Party‘s „Guidlines on the right to data portability“ adopted on 13 December 2016 

(Hunton & Williams LLP febrúar 2017) 

<https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_comments_on_w

p29_data_portability_guidelines_15_february_2017.pdf> skoðað 12. febrúar 2019 

 

Commission, „A comprehensive approach on personal data protection in the European 

Union“ (Communication) COM (2010) 609 final 

 

——, „A Digital Single Market Strategy for Europe“ (Communication) COM (2015) 192 

final 

 

——, „Proposal for a Council Directive concerning the protection of individuals in relation to 

the processing of personal data“ COM (1990) 314 final 

 

——, „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) 11 final 

 

——, „Protection, new opportunities – Commission guidance on the direct application of the 

General Data Protection Regulation as of 25 May 2018“ COM (2018) 43 final 

 

——, „Staff Working Paper Impact Assessment“ 29 (SEC) 72 final 

 

——, „Stronger and smarter information systems for borders and security“ (Communication) 

COM (2016) 205 final 

 



 

 

70 

Council of the European Union, „Interinstitutional File: 2012/0011“ (COD) (Council of the 

European Union apríl 2015) <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7978-2015-

REV-1/en/pdf> skoðað 24. janúar 2019 

 

Data Portability Project <http://www.dataportability.org/> skoðað 16. apríl 2019. 

 

Directorate-General for informatics, „GDPR Data Portability and Core Vocabularies“ 

(European Union nóvember 2018) 

<https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-

11/ISA2%20Study_GDPR%20Data%20Portability%20and%20Core%20Vocabularies_Nove

mber%202018_1.pdf> skoðað 25. mars 2019 

 

Drechsler L, „Practical Challenges to the Right to Data Portability in the Collaborative 

Economy“ (2018) In Collaborative Economy: Challenges and Opportunities, Proceedings of 

the 14th International Conference on Internet, Law & Politics 216 

<https://ssrn.com/abstract=3296222> skoðað 22. janúar 2019 

 

European Data Protection Supervisor, „Opinion 3/2015 EDPS reccomendations on the EU‘s 

option for data protection reform“ (júlí 2015)  

<https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-10-09_gdpr_with_addendum_en.pdf> 

skoðað 9. apríl 2019 

 

European Data Protection Supervisor, „Privacy and competitiveness in the age of big data: 

The interplay between data protection, competition law and consumer protection in the 

Digital Economy“ (mars 2014) 

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultati

oC/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf > skoðað 28. apríl 2019 

 

European Union Agency For Fundamental Rights og Council of Europe, Handbook on 

European data protection law (European Union Agency for Fundamental Rights and Council 

of Europe 2018) 

 



 

 

71 

Fialová E, „Data portability and informational self-determination“ (2014) 8 Masaryk 

University Journal of Law and Technology 45 

<https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/2645/2209> skoðað 12. janúar 2019 

 

Graef I og aðrir, „Data portability and data control: Lessons for an emerging concept in EU 

law“ (2018) 19 German Law Journal 1359 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3071875> skoðað 

20. janúar 2019 

 

Grimmelmann J, „Saving Facebook“ (2009) 94 Iowa Law Review 1137 

<https://ssrn.com/abstract=1262822> skoðað þann 13. febrúar 2019 

 

Hert PD og aðrir, „The right to data portability in the GDPR: Towards user-centric 

interoperability of digital services“ (2018) 34 Computer Law & Security Review 193 

<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.10.003> skoðað 5. janúar 2019 

 

Information Commissioner‘s Office, „guidlines on data portability“ (Information 

Commissioner´s Office) <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-

to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-data-portability/> 

skoðað 23. febrúar 2019 

 

Kamara I, “Co-Regulation in EU Personal Data Protection: The Case of Technical Standards 

and the Privacy by Design Standardisation ‘Mandate’” (2017) 8(1) European Journal of Law 

and Technology <http://ejlt.org/article/viewFile/545/725> skoðað 14. apríl 2019 

 

Korff D, Data Protection Law in Practice in the European Union (FEDMA DMA 2005) 

 

Krzysztofek M, GDPR : General Data Protection Regulation (EU) 2016/679: Post-Reform 

Personal Data Protection in the European Union (Walters Kluwer 2019) 

 

Kuner C, European Data Protection Law: corporate compliance and regulation (2. útg., 

Oxford University Press 2007) 

 

Li W, „A tale of two rights: exploring the potential conflict between right to data portability 

and right to be forgotten under the General Data Protection Regulation“ (2018) 8 



 

 

72 

International Data Privacy Law 309 <https://doi.org/10.1093/idpl/ipy007> skoðað 10. apríl 

2019 

 

Lynskey O, „Aligning data protection rights with competition law remedies? The GDPR right 

to data portability“ (2017) 42 European Law Journal 793 <http://eprints.lse.ac.uk/80859/> 

skoðað 23. febrúar 2019 

 

Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í 

íslenskan rétt“ (2015) 4 Tímarit lögfræðinga 

 

Meyer D, „European Commission experts uneasy over WP29 data portability interpretation“ 

(The International Association of Privacy Professionals apríl 2017) 

<https://iapp.org/news/a/european-commission-experts-uneasy-over-wp29-data-portability-

interpretation-1/> skoðað 6. febrúar 2019 

 

Open Data Handbook, „Glossary“ <http://opendatahandbook.org/glossary/en/> (Open 

knowledge international) skoðað 4. apríl 2019 

 

Páll Hreinsson, „Samræmd EES-túlkun“ (2014) 3 Tímarit lögfræðinga 

 

Páll Sigurðsson, Mannhelgi – Höfuðþættir almennrar persónuverndar (Bókaútgáfan Codex 

2010) 

 

Persónuvernd, „spurningar og svör um flutningsrétt“ (Persónuvernd) 

<https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-

svor/flutningsrettur> skoðað 14. apríl 2019 

 

Rucker D og Kugler T, New European General Data Protection Regulation, a Practitioner's 

Guide: Ensuring Compliant Corporate Practice (C. H. Beck Hart Nomos 2018) 

 

Scudiero L, „Bringing your data everywhere: a legal reading of the right to data portability“ 

(2017) 3 Eurpean Data Protection Law Review 119 

<https://doi.org/10.21552/edpl/2017/1/19> skoðað 9. febrúar 2019 

 



 

 

73 

Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög – Skýringarrit (Fons Juris 2015) 

 

Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (3. útg., Hið Íslenska Bókmenntafélag 2007) 

 

Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins – Megindrættir (Hið Íslenska Bókmenntafélag 2011) 

 

Sloot BVd, „Do Data Protection Rules Protect the Individual and Should They? An 

Assessment of the Proposed General Data Protection Regulation“ (2014) 4 International Data 

Privacy Law 307 <https://search.proquest.com/docview/1619596436?pq-origsite=gscholar > 

skoðað 22. mars 2019 

 

Smarr J og aðrir, „A Bill of Rights for Users of the Social Web“ (september 2007) 

<http://www.opensocialweb.org/2007/09/05/> skoðað 26. apríl 2019 

 

Somaini L, „The right to data portability and user control: ambitions and limitations“ (2018) 

3 Media Laws <http://www.medialaws.eu/wp-

content/uploads/2018/10/3_2018_Somaini.pdf> skoðað 3. janúar 2019 

 

Stoykova R, „The right to Data portability as a Market Tool“ (2018) 19 Computer Law 

Review International 44 

<https://search.proquest.com/docview/2061379425?accountid=135943> skoðað 20. febrúar 

2019 

 

Swire P og Lagos Y, „Why the right to data portability likely reduces consumer welfare: 

antitrust and privacy critique“ (2012) 72 Maryland Law Review 334 

<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2159157> skoðað 8. janúar 2019  

 

Ursic H, „Unfolding the New-Born Right to Data Portability: Four Gateways to Data Subject 

Control“ (2018) 15 Script-ed 42 <https://ssrn.com/abstract=3176820> skoðað þann 15. 

febrúar 2019 

 



 

 

74 

Vanberg AD, „The Right to Data Portability in the GDPR: What lessons can be learned from 

EU experience?“ (2018) 21(7) Journal of Internet Law <https://arro.anglia.ac.uk/702656/> 

skoðað 25. mars 2019 

 

Vanberg AD og Ünver MB, „The right to data portability in the GDPR and EU competition 

law: odd couple or dynamic duo?“ (2017) 8(1) European Journal of Law and Technology 

<http://ejlt.org/article/view/546/727> skoðað 1. maí 2019. 

 

Zanfir G, „The Right to Data portability in the context of the EU data protection reform“ 

(2012) 2 International Data Privacy Law 149 

<https://search.proquest.com/docview/1564000899?accountid=28419> skoðað 22. janúar 

2019 


