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Útdráttur 

Markmið með þessari ritgerð er að kanna lögmæti einstaklingsmiðaðra auglýsinga á 

internetinu. Þetta er málefni sem ekki margir hafa velt fyrir sér þar sem flestir gera e.t.v. 

ráð fyrir því að gagnasöfnunarfyrirtæki eins og Facebook og Google stundi lögmæta 

viðskiptahætti. Annað hefur komið á daginn og ber þar fyrst að nefna gagnaleka 

Cambridge Analytica sem þrýsti þessu málefni heldur betur í kastljósið. Fjölmörg 

einkamál hafa verið rekin gegn þessum fyrirtækjum og þeirra aðferðum og þá eru ótalin 

þau mál þar sem Evrópusambandið hefur dæmt fyrirtækin til hárra sekta. Vandamálið 

við Facebook og Google er að þessir risar eru einungis toppurinn á ísjakanum. Undir 

yfirborðinu eru fleiri hundruð fyrirtæki sem skipta með sér upplýsingasíðum, 

fréttaveitum og öðrum síðum þar sem er að finna mikla netumferð. Í Bandaríkjunum 

einum saman námu tekjur af auglýsingum á internetinu árið 2017 samtals $88 

milljörðum skv. IAB internet advertising revenue report1 og því ljóst að eftir miklu er 

að slægjast. Facebook sver af sér að þeir noti hljóðnema snjalltækja til gagnasöfnunar2 

en frásagnir af upplifun fólks af persónunjósnum fyrirtækjanna eru algengar og 

löggjafanum reynist erfitt að koma böndum á það gríðarmagn persónuupplýsinga sem 

fyrirtækin safna um okkur á hverjum degi. Facebook er sífellt stækkandi dagbók fyrir 

allt sem við gerum og hefur í dag getu til að mæla alla notkun miðilsins og ef einhver 

efaðist um stærð Google á markaðnum þá má til gamans geta að 16. ágúst 2013 lá 

netþjónusta Google niðri í tvær mínútur og netumferð í heiminum dróst saman um 

40%.3 

 

Excerpt 

The object of this thesis is to investigate the legitimacy of personalized ads on the 

internet. These are issues that not many people have wondered about as most people do 

assume that data-gathering companies like Facebook and Google are pursuing 

legitimate business practices. It turns out it’s not like that, first mentioning Cambridge 

Analytica's data leak, which pushed this issue into the spotlight. The problem with 

Facebook and Google is that these giants are only the tip of the iceberg. Beneath the 

surface there are hundreds of companies that share information sites, news sites and 

other sites with a lot of internet traffic. In the United States alone, internet advertising 

                                                
1 (Interactive Advertising Bureau, 2018) 
2 (Facebook Does Not Use Your Phone’s Microphone for Ads or News Feed Stories, 2018) 
3 (Google goes dark for 2 minutes, kills 40% of world's net traffic, 2018) 



 

 

in 2017 makes a total of $ 88 billion, according to IAB internet advertising revenue 

report. Facebook swears they don’t use microphones in smartphones for data collection, 

but numerous stories from people seem to disagree with that statement. The legislator 

is trying hard to keep up with these companies and the amount of personal information 

that companies collect about us every day. Facebook is an ever-expanding diary for 

everything we do and if anyone doubted Google's size it’s easy to point out that on 

August 16th 2013, Google's service went down for two minutes and the total internet 

traffic in the world decreased by 40%. 

 

 

  



 

 

 

 

Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við Háskólann á 

Bifröst. Markmið höfundar með þessari ritgerð er að varpa ljósi á flókinn heim 

markaðshyggjuaflanna sem keyra áfram viðskipti með persónugögn notenda sinna. Þá 

verður farið yfir helstu úrskurði sem hafa gengið í málum tengdum upplýsingasöfnun 

stórfyrirtækja á internetinu og farið yfir hvort breytingar á skilmálum fyrirtækjanna geti 

talist til misneytingar. 

Höfundur lagði áherslu á vönduð vinnubrögð við rannsókn, vinnslu og frágang 

ritgerðarinnar. Höfundur vann ritgerðina undir handleiðslu Unnars Steins Bjarndal hrl. 

og lektors við Háskólann á Bifröst. Höfundur kann honum bestu þakkir fyrir gott og 

gagnlegt samstarf og ábendingar. Höfundur vill að lokum þakka eiginkonu sinni, 

Berglindi Önnu Zoëga Magnúsdóttur, og dætrum fyrir þolinmæði og stuðning. 

Höfundur lýsir því yfir að hann er einn höfundur þessarar ritgerðar. Ritgerðin er 

afrakstur eigin rannsóknarvinnu í samræmi við kröfur Háskólans á Bifröst þar að 

lútandi.  
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1. Inngangur 
Engin bylting í mannkynssögunni hefur orðið jafn útbreidd jafn hratt eins og 

snjallbyltingin. Þann 29. júní 2007 kemur á markað fyrsti iPhone síminn. Fram að því 

var internetið einungis til í mýflugumynd á því sem kalla mátti handhæg internettengd 

tæki. Fyrirtæki voru skyndilega neydd til að sníða heimasíður að snjallsímanum og eftir 

það var ekki aftur snúið. Youtube er stofnað 14. febrúar 2005 en fer ekki á almennilegt 

flug fyrr en með tilkomu snjalltækjanna. Google sá hvert stefndi og keypti Youtube 14. 

nóvember 20064. Facebook opnar fyrir almenning 26. september 2006 og hefur vægast 

sagt gengið í gegnum blómaskeið með tilkomu snjalltækjanna. Skv. nýjustu 

útreikningum eyða notendur rúmum 108.000 árum á Facebook á dag5. Þarna er á 

einungis áratug búið að tengja saman alla heimsbyggðina, hvar sem er, hvenær sem er, 

og þarna verður til hagkerfi persónuupplýsinga.  

Hugsunin er einföld; ef fyrirtæki vita að þú ert staddur nálægt pizzastað í hádeginu þá 

geta þau sýnt þér auglýsingu um girnilega pizzu til að fá þig yfir þröskuldinn. Til að 

tryggja að það megi sýna þér auglýsinguna löglega þá þarftu að samþykkja skilmálana 

sem fyrirtækin hafa sett fyrir þjónustunni sem þú notar og gefa tækifæri til að safna 

þeim persónuupplýsingum sem þarf. 

Þau fyrirtæki sem nýta mest af okkar persónuupplýsingum í dag byrjuðu smátt. Ný 

tækni höfðaði til þeirra sem voru meðtækilegir fyrir nýjungum og voru ef til vill betur 

meðvitaðir um hvað í henni fólst. Gróðavonin jókst eftir því sem tæknin varð 

aðgengilegri almenningi og fleiri fóru að nota hana.  

Athygli vekur þó að þeir prófílar sem við búum til á netinu hafa marg sýnt sig að eru 

oft á tíðum glansmyndir af notandanum en þó eru þessar upplýsingar notaðar til að 

greina hver við erum. Er þá greiningin rétt? 

Allt sem við gerum skilur eftir sig stafræn fingraför. Í hvert sinn sem við smellum með 

músinni, gefum upp kortanúmer, sendum skilaboð eða tölvupóst, skiljum við eftir fleiri 

bita í púsluspili sem skapar stöðugt skýrari mynd af einkalífi okkar, venjum og 

manngerð. Ef við viljum vera algerlega nafnlaus, þá eru reglurnar einfaldar; aldrei leita 

að neinu á netinu, sendu aldrei tölvupóst og forðastu samskiptaforrit á borð við 

                                                
4 (Google Closes Acquisition of YouTube, 2018) 
5 (People Still Spend an Absurd Amount of Time on Facebook, 2018) 
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Facebook og Instagram. Með öðrum orðum, einkalíf í merkingunni líf án stöðugs 

eftirlits og skráningar þar að lútandi er nánast ógerlegt í því hátæknivædda samfélagi 

sem við lifum í, í dag. Það þýðir samt ekki að persónuupplýsingarnar okkar séu svífandi 

um í lagalausu umhverfi. Allt frá upphafi internetsins hafa verið til upplýsingalög sem 

hafa eins og gefur að skilja tekið miklum breytingum. GDPR reglugerðin kallaði á 

nýjustu breytinguna sem var lögfest með nýju persónuverndarlögunum nr. 90/2018 og 

tóku gildi 15. júlí 2018. Þó svo tækninni fleyti fram miklu hraðar en löggjafinn getur 

haldið í við þá er þessi reglugerð einn mikilvægasti vendipunktur sem sést hefur um 

verndun persónuupplýsinga til margra ára og sýndi glögglega hversu fast 

Evrópusambandið var tilbúið að standa í lappirnar fyrir notendur internetsins. Fyrir 

flesta er internetið og það sem gerist á því of stórt til að hægt sé að skilja það. 

Heimasíður eins og internetlivestats.com gefa fólki ágæta hugmynd um það magn 

upplýsinga sem flæðir um internetið á einum degi og satt best að segja þá er erfitt að 

gera sér grein fyrir hversu mikið þetta er þó fólk hafi tölurnar fyrir framan sig. Sem 

dæmi má nefna þá eru um 3,3 milljarðar Google leitir gerðar á hverjum degi. Það gera 

38.000 leitir á hverri sekúndu. 

Rökin fyrir því hvernig hægt er að gera einstaklingsmiðaðar auglýsingar án þess að 

brjóta persónuverndarlög eru sérstök, það þarf nú á einhvern hátt að persónugreina 

einstaklinginn sem er í þeim markhóp sem auglýsingin er ætluð. Lögmæti vinnslunnar 

felst að mestu í því að neytandinn sé upplýstur um gagnasöfnunina og í hvaða tilgangi 

hún er. 
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2. Almennt um persónurétt og lagasetningu 
Lögvernd persónulegra réttinda snýst í raun um grundvallarréttindi einstaklinga. Flest 

þessara réttinda eru talin í lögfræðinni sem grundvallarréttindi eða mannréttindi og eru 

varin í 71. gr. stjskr. Þar segir í 1. mgr. að „allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis 

og fjölskyldu“. Í 8. gr. MSE er greinin samhljóða 71. gr. stjskr. að viðbættum 

„bréfaskriftum“ sem einnig falla undir friðhelgi einkalífs. 

Þróun upplýsingatækni hefur opnað nýjar víddir í vinnslu og samtengingu gagna 

stórfyrirtækja og ríkisvalds. Framboð nýrra tækja og þjónustu hefur keyrt þessa þróun 

áfram og búið til bæði framboð og eftirspurn eftir þjónustu yfir netið. Þar eru bæði 

ógnir, áskoranir og tækifæri. Í leiðara The Economist í maí 2017 var talað um að gögn 

væru orðin verðmætustu auðlindirnar og þar kom einnig fram að fimm stærstu fyrirtæki 

heims, Google, Amazon, Apple, Facebook og Microsoft, skipta milli sín næstum öllum 

auglýsingatekjum á internetinu.6  

 

2.1  Hvað eru persónuupplýsingar 

Persónuupplýsingar skv. núgildandi lögum nr. 90/2018 eru afmarkaðar í 2. tl. 3. gr. 

þeirra laga, en þar segir:  
„Upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling („skráðan 

einstakling“); einstaklingur telst persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina 
hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, 
staðsetningargögn, netauðkenni eða einn eða fleiri þætti sem einkenna hann í 
líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, erfðafræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða 
félagslegu tilliti..“ 

Auk þess eru viðkvæmar persónuupplýsingar taldar upp í 3. tl. sömu greinar sem t.d. 

lífsskoðanir, litarháttur, heilsufar, erfðamengi og kynhneigð, sakarstöðu eða hvort 

viðkomandi eigi í útistöðum við lögin. Um viðkvæmar persónuupplýsingar gildir sú 

meginregla að vinnsla sé óheimil nema sérstaklega skýrt samþykki liggi fyrir. Það er 9. 

gr. pvl. sem fjallar eingöngu um viðbótarskilyrðin sem ásamt 7. og 8. gr. pvl. verða að 

vera til staðar fyrir alla vinnslu slíkra persónuupplýsinga. Skv. úrskurðum 

Persónuverndar eru oft atriði eins og skortur á samþykki eða óhóflega víðtæk söfnun 

eða dreifing sem fellir aðila í málum hérlendis. 

                                                
6 (The world’s most valuable resource is no longer oil, but data, 2018) 
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2.2  Breytingar á persónuvernd 

Í dómi Evrópudómstólsins, EBD, mál C- 131/12 (Google), sem kveðinn var upp 13. 

maí 2014 staðfesti dómstóllinn rétt manna til að gleymast (e. the right to be forgotten) 

á grundvelli b-liðar 12. gr. og a-liðar 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 95/46/EB. Þessi dómur 

var einn af þeim fyrstu þar sem reyndi á mismunandi lagastöðu Evrópu og 

Bandaríkjanna. Fyrirtæki eins og Google og Facebook, sem höfðu hingað til starfað 

eftir Bandarískum lögum og reglum, þurftu nú að lúta lögum í heimalandi notandans. 

Persónuverndarlöggjöf hefur alltaf verið mun slakari í Bandaríkjunum en í Evrópu. 

Evrópska löggjöfin nær allt aftur til 1981 en árið 1995 gaf Evrópusambandið út nýja 

tilskipun, þ.e. „DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of October 24 1995 on the protection of individuals with regard to 

the processing of personal data and on the free movement of such data“. Tilskipunin 

gerði persónuvernd að mannréttindum. GDPR reglugerðin er svo nýjasta útspil ESB. 

Engin slík samstillt löggjöf er til yfir þessi mál í Bandaríkjunum. Þar er treyst á 

regluverk og löggjöf sem er ekki endilega samrýnd meðal fylkja og setur persónuvernd 

engan veginn á sama stall og í Evrópu. Þó var reynt árið 2012 að koma á sambærilegri 

löggjöf og GDPR, Consumer Privacy Bill of Rights, en það mál hefur ekki enn fengið 

brautargengi.7 Þessi munur á réttarstöðu persónuupplýsinga fólks kom vel í ljós í máli 

C-362/14. Þar kvartaði maður á Írlandi yfir því að Facebook á Írlandi sendi upplýsingar 

um hann til Bandaríkjanna, þar sem ekki væru í gildi jafn strangar reglur um meðferð 

persónuupplýsinga. Dómurinn taldi að öryggi gagna í þriðja landi þyrfti að vera tryggt 

og taldi að ekki hefðu komið fram gögn um að Bandaríkin uppfylltu þær kröfur. 

Annar markverður dómur Evrópudómstólsins er Patrick Breyer v Germany (C-582/14) 

en þar var dæmt að IP-tala væri persónugreinanleg gögn skv. tilskipun 95/46/EB ef hún 

væri í höndum sama Internet-þjónustuaðila, enda hefði hann önnur gögn til að tengja 

skráðan aðila við töluna á hverju augnabliki. Honum væri hins vegar heimilt að vinna 

með þau gögn þar sem þau hefðu málefnalega þýðingu fyrir vinnslu og viðskipti hans, 

eins og reikningagerð.8 Þessi túlkun var síðan bundin í nýju GDPR reglugerðina og 

nýju persónuverndarlögin eins og áður kom fram. 

                                                
7 (Consumer Privacy Bill of Rights, 2018) 
8 (Guide to the General Data Protection, 2018) 
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Vegna umfangs breytinga og fjölda laga sem snerta persónuvernd var talin nauðsyn að 

setja nýja heildarlöggjöf um persónuvernd sem myndu leysa af hólmi lög nr. 77/2000. 

Ákvæði reglugerðarinnar eru einnig lögfest í heild sinni sem fylgiskjal með 

frumvarpinu. Er það sami háttur og hafður er á í Noregi, Danmörku og Svíþjóð.9 

Samhliða þessu eru innleiddar tilskipanir, til dæmis tilskipun Evrópuþingsins nr. 

2016/680 frá 27. apríl 2016 um vinnslu persónuupplýsinga á sviði lögreglumála, 

Directive 2016/680 of the European Parliament and of the Council on the protection of 

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

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

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

and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA, en hún er hluti Schengen-

samstarfsins. Einnig er væntanleg ný reglugerð sem tekur við af 2002/58/EB frá 12. júlí 

2002 um vinnslu persónuupplýsinga og persónuvernd í rafrænum samskiptum. 

Hugtakið persónuupplýsingar tók nokkrum breytingum við gildistöku nýju laganna og 

er nokkuð víst að verið var að víkka út hvað teljast persónuupplýsingar. Aukið var við 

orðalag liðsins um viðkvæmar persónuupplýsingar og bætt við lífkenni (e. biometrics), 

en með því er átt við um vinnslu stafrænna gagna byggðum á líffræði einstaklingsins, 

eins og myndgreiningu andlita eða útlits, fingrafara og augnhimnulestur. 

Heilsufarsupplýsingar eru svo aðskildar frá erfðafræðiupplýsingum. Vinnsla persónu-

upplýsinga sem snerta refsiverða háttsemi eða sakfellingar í refsimálum eru ekki lengur 

listuð sem viðkvæmar persónuupplýsingar heldur er núna heil sjálfstæð lagagrein með 

ítarlegum verndarákvæðum. 

Þar sem mengi persónuupplýsinga mun ná yfir mun víðara svið og leita verður núna 

ótvíræðs samþykkis við alla vinnslu þeirra, auk þess að krafist er að samþykki sé á 

skiljanlegu máli, mátti sjá viðbrögð margra aðila fyrir gildistöku þessara laga. Þetta var 

sérstaklega áberandi á vefsíðum þar sem skilmálar voru uppfærðir og boðið var æ oftar 

upp á möguleika til að samþykkja eða afþakka vinnslu með möguleikum á stillingum 

því jafnvel atriði sem farið hafa hljótt eins og vafrakökur (e. cookies) krefjast orðið 

samþykkis fyrir fyrstu heimsókn. Gögn með auðkennum sem búið er að „skrúbba“ 

þannig að þau séu einátta, þ.e. að ekki er hægt að ná til baka upprunalegum einstaklingi 

út frá þeim eða afleiðu af þeim í samanburði við önnur gögn, gætu verið svarið í sumum 

                                                
9 (Þingskjal 1029 - 622. mál, 2018)  
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tilfellum til að takmarka mengi vinnsluaðila og auðvelda vinnsluna. Þetta gæti líka 

dregið úr alvarleika þegar öryggisbrot eiga sér stað og gögn leka. Varðandi réttaráhrif 

þá munu eldri dómar og úrskurðir Persónuverndar halda gildi sínu, reynslan verður að 

leiða í ljós hvernig úrskurðir framtíðarinnar munu falla eftir gildistöku nýju laganna. 

 

2.3  GDPR reglugerðin 

Evrópska persónuverndin (e. European Union Data Protection Directive) gerði grein 

fyrir áhyggjum sínum varðandi upplýsingasöfnun fyrirtækja um einstaklinga í skýrslu 

Evrópuráðsins (e. European Commission) nr. A7-0244/2011. Stofnunin efaðist þar um 

getu sína til að sinna eftirliti með upplýsingasöfnun sökum þess hve ör tækniþróunin 

hefur verið, auk þess sem alþjóðavæðing í netheimum gerir hana síðan að erfiðu 

lagalegu úrlausnarefni.10 Af þessum sökum setti ESB nýja reglugerð, GDPR, varðandi 

persónuvernd í janúar 2012. Ætlunin með nýjum lögum var meðal annars að gefa 

einstaklingum vald yfir eigin persónuupplýsingum og skylda fyrirtæki til að upplýsa 

einstaklinga, á skiljanlegu máli, hver tilgangur söfnunarinnar er. Þá átti setning laganna 

að minnka tortryggni gagnvart vinnsluaðilum rafrænna persónuupplýsinga, en fólk var 

almennt talið bera lítið traust til þeirra og bar á vaxandi tortryggni og líklega ekki að 

ástæðulausu. Þá má nefna yfirlýsingu 4. gr. persónuverndarreglugerðarinnar en þar 

segir að vinnsla persónuupplýsinga ætti að hafa það að markmiði að þjóna mannkyninu, 

og því er höfundur þessarar ritgerðar algerlega sammála. 

Í grunninn voru við gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins 2016/679 frá 27. apríl 2016 

(GDPR) flestar meginreglur úr tilskipun ESB nr. 95/46/EB varðandi skráningu, vinnslu, 

réttindi og skyldur óbreyttar, en með breytingum og viðaukum, líkt og stórhækkaðri 

sektarheimild, öryggisreglu um vinnsluöryggi, tilkynningarskyldu við innbrot og leka, 

og skipun persónuverndarfulltrúa. Þar sem GDPR er reglugerð en ekki tilskipun þá 

gildir skv. 7. gr. EES-samningsins að texti reglugerðarinnar sem slíkur verður að vera 

leiddur inn í gildandi rétt hvers lands án þess að honum sé breytt eða hann umritaður. 

Hins vegar er gert ráð fyrir að í mörgum atriðum geti aðildarríki útfært stakar greinar 

að efni eða vikið frá þeim. 

Samfélagsmiðlar eins og Facebook og Instagram tóku töluverðum breytingum vegna 

GDPR reglugerðarinnar og sem dæmi má nefna að Facebook bannaði aðilum utan 

                                                
10 (REPORT on a comprehensive approach on personal data protection in the European Union, 2018) 
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Írlands að auglýsa í kosningabaráttu vegna kosninganna sem fram fóru þann 25. maí sl. 

um fóstureyðingalöggjöfina á Írlandi.11 Þetta gerði fyrirtækið vegna gagnrýni sem það 

hafði fengið vegna auglýsinga sem voru persónumiðaðar með vinnslu 

persónuupplýsinga fólks. Áhrif GDPR eru einnig utan ESB og EES því að reglugerðin 

nær til allra sem vinna með persónuupplýsingar þegna ESB og EES, en lögsaga 

reglugerðarinnar er ótakmörkuð og því ekki einskorðuð við Evrópu. 

Í íslenskri þýðingu á GDPR, sem síðan varð undirstaðan í nýju persónuverndar-

lögunum, eru í 5. gr., II. kafla taldar upp í sjö liðum helstu meginreglur sem fara þarf 

eftir þegar unnið er með persónuupplýsingar. Þessum reglum er nauðsynlegt að vinna 

eftir hvort sem um er að ræða það sem skilgreint er sem venjulegar persónuupplýsingar 

eða þær upplýsingar sem skilgreindar eru sem „viðkvæmar“ persónuupplýsingar. 

Viðkvæmar persónuupplýsingar eru skilgreindar og tæmandi taldar í 1. mgr. 9. gr. 

GDPR. Greinin bannar að unnið sé með persónuupplýsingar sem snúa að kynþætti, 

þjóðernislegum uppruna, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum eða heimspekilegri 

sannfæringu, aðild að verkalýðsfélagi, vinnu að erfðafræðilegum upplýsingum, 

lífkennaupplýsingum sem unnar eru í því skyni að persónugreina einstakling með 

einkvæmum hætti, heilsufarsupplýsingar og upplýsingum er varða kynlíf einstaklings 

eða kynhneigð. Þó þarna séu taldar upp þó nokkrar tegundir persónuupplýsinga sem 

ekki má vinna með, er í 2. mgr., 9. gr. GDPR teknar fram í ellefu liðum ástæður sem 

leyfilegt er að vinna með þessar tilteknu persónuupplýsingar. Þessar ástæður geta verið: 
1. Þú veitir afdráttarlaust samþykki þitt fyrir vinnslunni í þágu eins eða fleiri tiltekinna 

markmiða. Samþykkið þarf að vera óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing 

þín um að þú samþykkir vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga í ákveðnum tilgangi. 
2. Vinnslan er nauðsynleg til þess að þú eða sá sem ákveður vinnsluna (ábyrgðaraðili) geti 

staðið við skuldbindingar sínar og nýtt sér tiltekin réttindi samkvæmt vinnulöggjöf eða 
löggjöf um almannatryggingar eða félagslega vernd. 

3. Vinnslan er nauðsynleg til að verja verulega hagsmuni þína eða annars einstaklings sem 

ekki er sjálfur fær um að gefa samþykki sitt. Ekki er þá nóg að vísa til þess að viðkomandi 
einstaklingur sé erlendis eða vant við látinn heldur þarf hann að vera líkamlega ófær eða 
óhæfur samkvæmt lögum til að veita samþykki sitt. 

4. Vinnslan fer fram sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða annars aðila sem 
starfar ekki í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, heimspekileg, trúarleg eða 

                                                
11 (Ciara O'Brien, 2018) 
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stéttarfélagsleg markmið. Ekki má þá afhenda öðrum persónuupplýsingarnar þínar án þíns 
samþykkis. 

5. Vinnslan tekur einungis til upplýsinga sem þú hefur augljóslega sjálf/sjálfur gert opinberar. 

6. Vinnslan er nauðsynleg til að unnt sé að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. 
7. Vinnslan er nauðsynleg af ástæðum sem varða verulega almannahagsmuni og fyrir henni 

er sérstök lagaheimild. 
8. Vinnslan er nauðsynleg til að unnt sé að fyrirbyggja sjúkdóma eða vegna atvinnulækninga, 

til að meta vinnufærni starfsmanns, greina sjúkdóma og láta í té umönnun eða meðferð á 

sviði heilbrigðis- eða félagsþjónustu, enda er hún framkvæmd af starfsmanni slíkrar 
þjónustu sem bundinn er þagnarskyldu. 

9. Vinnslan er nauðsynleg af ástæðum sem varða almannahagsmuni á sviði lýðheilsu, svo sem 
til að verjast alvarlegum heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri eða tryggja gæði og öryggi 

heilbrigðisþjónustu og lyfja eða lækningatækja. 
10. Vinnslan er nauðsynleg vegna tölfræði-, sagnfræði- eða vísindarannsókna, enda er 

persónuvernd tryggð með tilteknum ráðstöfunum eftir því sem við á í samræmi við lög um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 

11. Vinnslan er nauðsynleg vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna og fer fram á 

grundvelli laga sem kveða á um viðeigandi og sértækar ráðstafanir til að vernda 
grundvallarréttindi og hagsmuni þína, einkum þagnarskyldu.12 

Þá mælir 3. mgr., 9. gr. GDPR fyrir um það að vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga, 

sem talað er um í h-lið 2. mgr. 9. gr. og fjallar um fyrirbyggingu sjúkdóma, sé heimil 

ef upplýsingar eru unnar af eða á ábyrgð fagmanns sem fellur undir þagnarskyldu. 

Aðildarríkjum er svo veitt heimild til þess að setja sér frekari reglur og skilyrði eða 

takmarkanir á vinnslu erfðafræðilegra upplýsinga, lífkennaupplýsinga eða 

heilsufarsupplýsinga í 4. mgr. 9. gr. GDPR.  

 

2.4  Meginreglur GDPR 

Fyrsta meginreglan skv. 5. gr. GDPR er „Lögmætisreglan“. Hún mælir fyrir um að 

persónuupplýsingar skuli vera „unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum 

hætti gagnvart skráðum einstaklingi.“ Í formálsorðum reglugerðarinnar er einnig tekið 

fram að „hvers kyns vinnsla persónuupplýsinga ætti að vera lögmæt og sanngjörn.“ Í 

enda reglugerðarákvæðisins eru talin upp í sviga stikkorð ákvæðisins sem eru lögmæti, 

sanngirni og gagnsæi (e. lawfullness, fairness and transparency). 

                                                
12 (Hvenær má vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar?, 2018) 
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Önnur meginreglan er „Tilgangsreglan“. Þessi regla segir til um að þegar unnið sé með 

persónuupplýsingar þurfi að vinna í skýrum og lögmætum tilgangi, en ekki í öðrum og 

ósamrýmanlegum tilgangi. Reglan er nokkuð nákvæm að þessu leyti og hljóðar svo:  
„Persónuupplýsingar skulu vera fengnar í skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og 
ekki unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi; frekari vinnsla 
persónuupplýsinga vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna, rannsókn á sviði 

vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi skal, í samræmi við 1. mgr. 89. 
gr. ekki teljast ósamrýmanlegt upphaflegum tilgangi. takmörkun vegna tilgangs“ (e. 
purpose limitation). 

Þriðja meginreglan er svo Meðalhófsreglan og/eða Takmörkunarreglan. Um hana segir 

að persónuupplýsingar skuli vera „nægjanlegar, viðeigandi og takmarkast við það sem 

nauðsynlegt er miðað við tilganginn með vinnslunni“. Í formálsorðum við þetta ákvæði 

segir eftirfarandi: 
 „Þetta krefst þess einkum að geymslutími persónuupplýsinganna sé takmarkaður við 
algert lágmark. Því aðeins ætti að vinna persónuupplýsingar að ekki sé unnt að ná 
tilganginum með vinnslunni á annan aðgengilegan hátt.“ Lágmörkun gagna (e. data 

minimisation). 

Fjórða meginreglan er svo „Áreiðanleikareglan.“ Ákvæðið í reglugerðinni segir:  
„Persónuupplýsingar skulu vera áreiðanlegar og, ef nauðsyn krefur uppfærðar, gera 
skal allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að persónuupplýsingum sem eru 
óáreiðanlegar, með hliðsjón af tilganginum með vinnslu þeirra, verði eytt eða þær 
leiðréttar án tafar. Í stuttu máli snýst ákvæðið um að upplýsingar séu áreiðanlegar 
og uppfærðar eftir þörfum, áreiðanleiki.“ (e. accuracy). 

Fimmta meginreglan er svo „Varðveislureglan.“ Sú regla snýst um að 

persónuupplýsingar séu varðveittar á því formi að ekki sé unnt að persónugreina 

einstakling lengur en þörf er á. Þetta ákvæði er mun lengra í reglugerðinni og segir þar:  
„Persónuupplýsingar skulu vera varðveittar á því formi að ekki sé unnt að 
persónugreina skráða einstaklinga lengur en þörf er á miðað við tilganginn með 
vinnslu upplýsinganna. Heimilt er að geyma persónuupplýsingar lengur að því 
tilskildu að vinnsla þeirra þjóni einungis skjalavistun í þágu almannahagsmuna, 
rannsóknum á sviði vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi í samræmi við 
1. mgr. 89. gr. og sé með fyrirvara um að gerðar verði þær tæknilegu og 
skipulagslegu ráðstafanir til að vernda réttindi og frelsi skráða einstaklingsins sem 

reglugerð þessi krefst, geymslutakmörkun“. (e. storage limitation).  
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Sjötta meginreglan í reglugerðinni má kalla „Öryggisregluna“. Þar er farið fram á að 

öryggi og trúnaður sé tryggður þegar unnið er með persónuupplýsingar. Einnig að 

gerðar séu tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja öryggi. Ákvæðið í 

reglugerðinni hljómar svo:  
„Persónuupplýsingar skulu vera unnar með þeim hætti að viðeigandi öryggi 
persónuupplýsinganna sé tryggt, þar með talin vernd gegn óleyfilegri eða ólögmætri 
vinnslu og gegn glötun, eyðileggingu eða fyrir tjóni fyrir slysni, með viðeigandi 

tæknilegum og skipulagslegum ráðstöfunum, heilleiki og trúnaður.“ (e. integrity and 
confidentiality). 

Sjöunda meginreglan er svo í 2. mgr. 5. gr. GDPR. Þar segir  
„Ábyrgðaraðili skal vera ábyrgur fyrir því að farið sé að ákvæðum 1. mgr. og geta 
sýnt fram á það, ábyrgðarskylda.“  

Í drögum að nýju reglugerðinni er orðunum „og geta sýnt fram á það“ bætt við 

ákvæðið eins og það kom fyrir í lögum nr. 77/2000. 13 
  

                                                
13 (REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016, 2016) 



 

  

 

 

 

11 

3. Hið vökula auga internetsins 
Þegar fólk notar internetið er fjöldinn allur af fyrirtækjum sem geta fylgst með því sem 

fólk gerir og beita þarf klækjum til að fela slóð sína sem er alls ekki á færi allra. Það 

má því með sanni segja að það sé enginn nafnlaus á internetinu.14 

Fyrst ber að nefna netþjónustufyrirtækin sjálf sem sjá fólki fyrir tenginu við internetið. 

Flest hafa þau svarið af sér notkun á þeim upplýsingum sem streyma í gegnum 

internettenginu fólks en þó eru tilfelli, meira að segja íslensk, sem sýna hversu auðvelt 

er fyrir þessi fyrirtæki að nýta sér upplýsingarnar. Í nóvember 2016 sendi 365 frá sér 

tilkynningu um að fyrirtækið hefði kært menn fyrir að dreifa ólöglega 

höfundarréttarvörðu efni. Í tilkynningunni stóð að 365 hafi fengið sérhæfð fyrirtæki til 

þess að fylgjast grannt með IP-tölum þeirra sem hlaði íslensku sjónvarpsefni inn á 

ólöglegar síður og dreifiveitur. 15  Persónuvernd tók málið fyrir og í úrskurði nr. 

2016/1705 kom í ljós við rannsókn málsins að 365 stundaði ekki umfangsmikið og 

kerfisbundið sjálfvirkt eftirlit með tilgreindum einstaklingum þrátt fyrir yfirlýsingar 

þess efnis í áðurnefndri tilkynningu. Þá kom einnig fram að 365 hafi ekki tekist að rekja 

ákveðnar IP-tölur sem og kom fram í sömu tilkynningu. Í 47. gr. laga um fjarskipti nr. 

81/2003 segir:  
„Notkun njósnahugbúnaðar, vefhlerunarbúnaðar eða annars slíks búnaðar sem komið er 
fyrir í endabúnaði notanda til þess að fá aðgang að upplýsingum, safna földum 
upplýsingum eða fylgjast með athöfnum hans er einungis heimil í lögmætum tilgangi og 
með vitund hlutaðeigandi notanda.“ 

Þetta ákvæði var í takti við 21. gr. þágildandi persónuverndarlaga nr. 77/2000. 
 

Vafrakökur (e. cookies) eru upplýsingapakkar sem vafraforrit vista á tölvum að beiðni 

vefþjóna. Þegar vafrinn biður sama vefþjón um vefsíðu er kakan send til þjónsins með 

beiðninni. Vefþjónninn getur þá notað þessar upplýsingar frá vafranum til hvaða 

vinnslu sem er. Oft eru lykilorð eða aðgangsheimildir einstaklings að tiltekinni 

vefþjónustu geymd sem kökur. Hver kaka hefur gildistímabil og eyðir vafrinn kökunni 

þegar tímabilið rennur út. Hver kaka er bundin við þann vefþjón, sem sendi kökuna, og 

                                                
14 (There is no anonymity on the Internet, 2018) 
15 (365 fylgist með ólöglegu niðurhali, 2016) 
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aðeins sá vefþjónn fær að sjá kökuna.16 Kökur eru það sem auglýsendur hafa notað frá 

upphafi til að tengja notendur við vörur. 
 

Ofurkökur (e. super-cookies) eru í raun ekki sambærilegar venjulegum vafrakökum. 

Þær fylgja ekki sérhverjum vafra heldur getur verið komið fyrir á nettengingu 

viðkomandi til að safna upplýsingum. Nánast ógerningur getur verið fyrir fólk að losna 

við þær. Mikið var um að internetþjónustuaðilar notuðu ofurkökur til að safna 

persónuupplýsingum um fólk til að selja til annarra fyrirtækja. Í mars 2016 dæmdi 

fjarskiptaeftirlit Bandaríkjanna, FCC, internetþjónustuaðilann Verizon til greiðslu 

$1.350.000 sektar fyrir að hafa notað ofurkökur í þessum tilgangi án þess að láta 

viðskiptavini sína vita.17 
 

Auglýsingapunktar og vafrafingraför eru notuð til að rekja aðgerðir fólks á netinu. 

Auglýsingapunkt (e. analytics Pixel) er hægt að koma fyrir á hvaða síðu sem er til að 

fylgjast með hvað fólk gerir á síðunni. Algengast er að fyrirtæki sem halda úti frétta- 

eða afþreyingasíðum geri samninga við eitthvað af þeim aðilum sem vinna í 

gagnasöfnun á internetinu gegn því að fá hluta af auglýsingatekjum til að reka síðuna. 

Nánast algilt er að fólk geri sér ekki grein fyrir því að mörg hundruð fyrirtæki geta verið 

að fylgjast með síðunni sem það er að skoða, sbr. þau 450 fyrirtæki sem eru á listanum 

í Viðauka 1. Ekki er hægt að segja með nokkurri vissu hvað þessi fyrirtæki gera við 

persónuupplýsingarnar eða hvar þær enda. Samþykki fyrir þessari upplýsingasöfnun 

liggur yfirleitt fyrir í formi staðlaðra skilmála sem birtust einhverntíma í mýflugumynd 

þegar síðan var heimsótt fyrst. Því er lítið um að fyrirtækin séu sektuð nema upp komi 

gagnaleki. 
 

Vafrafingrafar (e. browser fingerprinting) er önnur leið fyrir gagnasöfnunarfyrirtækin 

til að safna saman upplýsingum. Því svipar mjög til ofurköku að því leiti að notandinn 

getur lítið gert til að forðast þessa aðferð sem felst í því að fylgjast með ákveðnum 

upplýsingum um netvafra viðkomandi eins og tungumál, leturgerðir og annað sem gerir 

uppsetningu á vafranum frábrugðna öðrum. Upplýsingarnar sem safnað er eru samt ekki 

persónuupplýsingar og gagnast því lítið einar og sér en sé þeim bætt inn í stóra mengið 

þá getur þetta verið öflugt tól. Þannig getur vefsíðan sem safnar upplýsingunum tengt 

                                                
16 (Snorri Agnarsson, 2018) 
17 (Cellco Partnership, d/b/a Verizon Wireless DA 16-242, 2016) 
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notandann við aðra vafra með sömu stillingar og náð þannig að byggja upp betri mynd 

af sama notandanum.18 
 

Til að forðast þessa gegndarlausu upplýsingasöfnun hafa sumir brugðið á það ráð að 

notfæra sér svokallað einka-sýndarnet (e. VPN eða virtual private network). Þá getur 

notandinn vafrað um internetið undir allt öðru netauðkenni en honum var upprunalega 

úthlutað. Slík þjónusta vekur vissulega nokkrar efasemdir um gagnaöryggi þar sem öll 

internet umferð er færð í gegnum netþjóna þriðja aðila. Fjölmargar slíkar þjónustur eru 

í boði og verður fólk í flestum tilfellum að treysta á yfirlýst markmið um að veita 

órekjanlega þjónustu. Eitt slíkra forrita fyrir snjalltæki er Onavo Protect VPN þjónustan 

sem Facebook eignaðist árið 2013. Í ágúst 2018 var snjallforritið tekið úr dreifingu í 

AppStore búðinni eftir að komst upp að Facebook notaði forritið til að safna 

upplýsingum um netumferð notenda sinna og var m.a. notað til að greina vinsældir 

Snapchat Stories fítussins áður en farið var að bjóða upp á sambærilega þjónustu á 

Instagram.19 
 

11. júní 2018 gengu í gildi í Bandaríkjunum nýjar reglur um internettengingar sem 

færðu ákveðin völd til internetþjónustufyrirtækja. Bandaríska fjarskiptastofnunin, FCC, 

gerði þá þessum fyrirtækjum kleift að stjórna gagnahraða og aðgangi fólks að efni 

aðgengilegu á internetinu. Fjölmörg internetþjónustufyrirtæki í Bandaríkjunum eiga 

eða hafa samið við streymisveitur á borð við DirectTV, HBO GO og Netflix. Í 

endalausri baráttu um athygli neytandans á auglýsingamarkaði er mikilvægt að geta 

stjórnað því sem fólk sér. T-mobile er t.d. með samning við Netflix um að viðskiptavinir 

samstæðunnar geti streymt efni frá veitunni frítt í gegnum farsímanet T-mobile. Þetta 

ýtir undir það forskot sem Netflix er að reyna að skapa sér á streymisveitumarkaðnum 

sem aftur eykur á hagnað félagsins útfrá aukinni sölu á áskriftum. Svona stríð hafa verið 

háð á hverjum einasta áratug tæknialdarinnar sbr. VHS vs. Betamax videospólur og 

HD-DVD vs. Blu-ray geisladiskar. Nú er þetta nýjasta stríð háð með margfalt 

nákvæmari greiningartækni en áður og ljóst að mikið magn persónuupplýsinga er 

safnað til að fyrirtæki verði ekki undir í samkeppninni. 

Í raun er það ógnvænlegt hversu mikið af upplýsingum er safnað um okkur sem gerir 

það mjög athyglisvert að skoða lögmæti, vinnslu og geymslu þessara eftirlitstóla. Það 

                                                
18 (Panopticlick, 2018) 
19 (USA Today, 2018) 



 

  

 

 

 

14 

eitt og sér að heimsækja fréttasíðu eins og cnn.com býr ekki til mikið safn 

persónuupplýsinga en ef þú smellir á frétt um lækningu við HIV á Facebook eftir að 

hafa leitað að einkennum um HIV á Google þá eru skyndilega komnar allt aðrar 

leikreglur. Facebook getur geymt upplýsingar um stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð og 

lífsskoðun sem allt telst til viðkvæmra persónuupplýsinga skv. 51. lið formála GDPR 

reglugerðarinnar sem og 3. tl. 3. gr. laga nr. 90/2018. Nú þegar bætist við lýsigögn (e. 

metadata) teljast heilsufarsupplýsingar vera viðkvæmar persónuupplýsingar og þær á 

að meðhöndla vandlega.  

 

3.1  Atferlisauglýsingar 

Skv. EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) þá eiga 

atferlisauglýsingar á netinu að vera öruggar og gagnsæjar. Auglýsendur eiga ekki að 

vita hver þú ert vegna þess að ekki á að vera hægt að nota upplýsingarnar sem safnað 

er til að auðkenna þig. Þær eru byggðar á netvafri þínu til að koma auglýsingum sem 

endurspegla þau áhugasvið til skila. Ef þetta væri raunveruleikinn þá hefði ekki komið 

til nýrrar persónuverndarlöggjafar frá Evrópusambandinu. Staðreyndin er nefnilega sú 

að fyrirtæki hafa nýtt sér viljandi lagalega flókna notendaskilmála til að sækja samþykki 

sitt fyrir upplýsingasöfnun sem í sumum tilfella varð ólögleg með nýju GDPR 

reglugerðinni. 

Gagnasöfnunarfyrirtækin hafa alltaf talið að með því að gera gögnin 

ópersónugreinanleg (e. anonomice) þá sé ekki hægt að rekja þau til einstaklingsins en 

þegar búið er að safna saman 5000 datapúnktum um einn einstakling, eins og Alexander 

Nix, framkvæmdastjóri Cambridge Analytica hélt fram í viðtali við Financial Times 

26. janúar 2017, þá er nokkuð auðvelt að gera sér grein fyrir hver viðkomandi er ef eftir 

því væri leitað. Sem dæmi má nefna þá fundu blaðamenn Thelmu Arnold, 62 ára ekkju 

í Lilburn, eftir að hafa lagt smá vinnu í að fara yfir fyrsta alvöru gagnaleka hjá AOL í 

Bandaríkjunum. Þar var lekið 20 milljón leitarfyrirspurnum notenda AOL og þurftu 

blaðamennirnir ekki nema örfáar breytur til að komast að hver notandi 441774 var. 

Þetta var árið 2006, þegar magn persónuupplýsinga um notendur internetsins var í 

algjörri mýflugumynd miðað við stöðuna í dag. Nú, tólf árum síðar, verður að skoða 

hvort við séum í raun nafnlaus á netinu miðað við magnið af lýsigögnum (e. metadata) 

sem til eru um einstaklinga. Þetta var undirstaðan í hinum nýju GDPR reglum 

Evrópusambandsins sem voru grunnurinn að hinni nýju íslensku persónuverndar-
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löggjöf nr. 90/2018. Þar var nefnilega bætt við að staðsetningargögn og netauðkenni 

eru núna persónuupplýsingar. Álitaefni sem munu koma upp eftir setningu laganna 

verður án efa hvort við séum í raun nafnlaus ef svona mikið af upplýsingum er til um 

okkur. Tíminn á síðan eftir að leiða í ljós hvort þessi breyting á eftir að hleypa af stað 

holskeflu einkamála gegn gagnasöfnunarfyrirtækjunum. 

 

3.2  Vinnsluaðilar á internetinu 

Þau fyrirtæki sem sérhæfa sig í söfnun á persónuupplýsingum og viðskiptum með þær 

eru nefnd gagnamiðlunar- eða upplýsingasölufyrirtæki (e. data brokers). Aðferðirnar 

sem þau nota til að búa til gagnabanka um neytendur eru margslungnar. Þekkt er að 

sumar þessar aðferðir eru af vafasömum toga og eru þá í þeim tilgangi að ná í enn 

persónulegri upplýsingar um fólk. Meðal þekktra aðferða er m.a. að senda út markpóst 

eða auglýsingu á samfélagsmiðli þess efnis að einstaklingurinn eigi t.d möguleika á að 

vinna verðlaun. Þeir sem bíta á agnið smella á skilaboðin og eru þá beðnir um að gefa 

frekari upplýsingar um eigin hagi eins og nafn, netfang, aldur eða atvinnugrein. Þá er 

oft krafist að samþykktir séu lagalegir skilmálar, sem fólk hefur oft á tíðum engan 

skilning á.20 Þetta er t.d. aðferðin sem Cambridge Analytica beitti við sína gagnaöflun 

en á heimsvísu eru gríðarlega mörg fyrirtæki sem byggja starfsemi sína á viðskiptum 

með persónuupplýsingar og eru heildartekjur þessara fyrirtækja taldar vera í kringum 

200 milljarða Bandaríkjadollara árlega.21 

Í skýrslu samkeppniseftirlits Bandaríkjanna (e. Federal Trade Commission) 22  var 

skoðuð starfsemi níu stærstu gagnasöfnunarfyrirtækjanna þar í landi og varpað ljósi á 

starfsemi sem flestir eru algerlega ómeðvitaðir um. Umfang þessarar gagnasöfnunar er 

gríðarlegt. Axicom er eitt af þeim stærstu. Það er með 3000 gagnapunkta um nánast alla 

neytendur í Bandaríkjunum og upplýsingar um 700 milljón einstaklinga á heimsvísu. 

Þessar upplýsingar nota þeir til að flokka fólk niður í markhópa, eins og dýraeigendur, 

lítið menntað fólk með litlar tekjur og aðra viðkvæmari hópa, eins og mögulega 

sykursjúka eða fólk með hátt kólesterol. Þessar upplýsingar eru svo m.a. nýttar í miðaða 

                                                
20 (Llorca-Abad & Cano-Orón, 2016) 
21 (Crain, 2018) 
22 (Data Brokers: A Call For Transparency and Accountability, 2014) 
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markaðssetningu sem skilar sér í endalausum Facebook auglýsingum um Pizzastaðinn 

sem þú labbaðir framhjá eða tókst mynd af. 

Neytendakapítalismi (e. consumer capitalism) er sú markaðshugsun sem drífur hagkerfi 

einstaklingsmiðaðra auglýsinga á internetinu. Þetta má glögglega sjá á slagorði 

Cambridge Analytica sem var sýnilegt á heimasíðu fyrirtækisins áður en það lýsti sig 

gjaldþrota vegna Facebook málsins 2. maí 2018: 

„Cambridge Analytica uses data to change audience behavior“. 

Þarna gáfu forsvarsmenn CA í skyn hvers þeir væru megnugir með það magn af 

persónuupplýsingum sem þeir bjuggu yfir. Þeir höfðu þróað algrím (e. algorithm) sem 

gat haft slík áhrif á fréttaflutning, auglýsingar og miðlun upplýsinga til fólks á 

internetinu að þeir gátu sýnt fram á breytta hegðun þeirra notenda sem þeir voru að 

vinna með. Þótt þetta sé vissulega bara slagorð þá er þetta samt góður vísir af því 

tangarhaldi sem vinnsluaðilar á internetinu telja sig hafa á neytendum. 
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4. Smellisamþykki 
Smellisamþykki (e. click-wrap) 23  kallast þeir samningar eða skilmálar sem teljast 

undirritaðir með því að smella á takka. Þetta eru nánast undantekningarlaust allir þeir 

skilmálar sem notendur þjónustu á tölvutæku formi samþykkja. Slík samþykki falla 

undir sama flokk og staðlaðir samningar sem flestir þekkja úr daglegu lífi, eins og við 

kaup á fasteignum, tryggingum og þjónustu fjarskiptafyrirtækjanna. Þetta eru í raun 

samningar þar sem annar aðilinn hefur engin völd yfir um hvað er samið, svokallaðir 

einhliða skilmálar. Almennt er hlutlægum túlkunaraðferðum beitt við slíka samninga 

og skýrt þeim í óhag er samdi skilmála komi til ágreinings (Andskýringarregla). Þá 

hefur löggjafinn gripið til sérstakra verndarúrræða á sérsviðum, sbr. 36. gr. a-d 

samningalaga nr. 7/1936. en með lögum nr. 11/1986, voru gerðar breytingar á III. kafla 

samningalaga, í samræmi við þær breytingar sem gerðar voru á III. kafla 

samningalaganna í Skandinavíu. Vandamálin við staðlaða skilmála lúta einkum að 

neytendavernd. Því miður er svo að skilmálar eru alltof oft samdir einhliða og 

réttarvernd neytandans lítill gaumur gefinn. Þó er sú regla í samningarétti að túlka 

áberandi íþyngjandi ákvæði slíkra samninga þröngt. Einhliða skilmálar á milli aðila 

sem hafa atvinnu af því sem samið er um og einstaklings sem oft hefur ekki valkost um 

að leita annað, heldur verður að gangast undir alla skilmálana í heild sinni, væri dæmi 

um réttarfarslegan ágalla á stöðluðum samningum.24 

Vegna eðlis þeirra gilda sérstakar túlkunarreglur um staðlaða einhliða samnings-

skilmála. Hallinn á annan aðilann er oft þannig að viðkomandi veit ekki að fullu um 

hvað er samið. Þess vegna gildir sú túlkunarregla að túlka skuli þröngt þau áberandi 

íþyngjandi ákvæði þeim aðila í hag sem ekki samdi skilmálana. 

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu voru samin eftir tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 31/2000 frá 8. júní 2000, um tiltekna lagalega þætti 

þjónustu, einkum rafrænna viðskipta, í tengslum við upplýsingasamfélagið á innri 

markaðnum („tilskipun um rafræn viðskipti“). Einnig tók viðskiptaráðuneytið þátt í 

norrænu samstarfi við innleiðingu tilskipunarinnar. Miðaði það samstarf að því að 

stuðla að samræmingu norrænnar löggjafar á þessu sviði og miðlunar upplýsinga á milli 

                                                
23 Ísl. þýðing, Bjarni Gunnarsson, löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi 
24 Sbr. Hrd. 1011/1975 (Eimskipafélagsdómur) 
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sérfræðinga. 25  Þessi tilskipun lagði þá skyldu á herðar aðildarríkja að tryggja að 

réttarkerfi þeirra heimili að samningar séu gerðir með rafrænum hætti. Í hinum nýju 

lögum má leiða að slíkir samningar þurfa að fullnægja sömu skilyrðum og almennt 

gilda um skriflega samninga með þeim undantekningum sem eðli máls samkvæmt geta 

lögin ekki átt við um rafræna skilmála. Skv. 8. gr. laganna er fullnægjandi að mæta 

kröfu um skriflegan samning með rafrænum samningi, enda sé samningurinn 

aðgengilegur báðum aðilum og unnt að varðveita hann. Þá er einnig gert skilyrði um 

aðgengileika en með því er átt við að samningurinn sé læsilegur og skiljanlegur. Ef 

forrit er nauðsynlegt til að gera samninginn læsilegan og skiljanlegan skal það varðveitt 

til að fullnægja skilyrði um aðgengileika. Með skilyrði um varðveitanleika er átt við að 

unnt sé að ganga að efni samningsins eftir að til hans hefur verið stofnað. Getur það 

skilyrði t.d. gert það að verkum að unnt sé að leggja rafrænan samning fram í 

dómsmálum. Þegar lög mæla fyrir um að aðilar samningsins haldi hver sínu eintaki er 

því skilyrði fullnægt þegar allir aðilar samningsins hafa aðgang að honum, þótt á 

rafrænu formi sé. 

  

                                                
25 (Þingskjal 774 - 489. mál, 2002) 
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5. Misneyting samningsaðila 
Í grunninn eru skilmálar fyrirtækjanna samningur sem bindur báða aðila. Ein af helstu 

ógildingarástæðu samningaréttar er misneyting, þegar annar aðili nýtir sér bága stöðu 

hins til að hagnast. Hugtakið er þýðing Ólafs Lárussonar á danska orðinu udnyttelse og 

kemur það fram í riti hans Kaflar úr kröfurétti frá árinu 1943. Kemur þar fram að í 

hugtakinu felist að loforð sem stofnast á grundvelli misneytingar séu ógild nema að 

þriðji maður sé grandlaus.26 Uppruni hugtaksins kemur úr rómarréttinum. Á latínu er 

hugtakið læsio enormis, en það var regla sem sagði að sá sem seldi eign á minna en 

hálfvirði gæti farið fram á ógildingu á sölunni.27 Það er því kallað misneyting, sbr. 31. 

gr. sml., þegar aðili að samning hefur nýtt sér bágindi annars manns, einfeldni hans, 

fákunnáttu eða léttúð eða það að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna. 

 

5.1  Misneyting samkvæmt 31. gr. sml.  

31. gr. sml. fjallar um misneytingu. Hún var tekin upp með lögum nr. 11/1986. Greinin 

var færð orðrétt upp úr 7. gr. okurlaganna nr. 58/1960. Greinin hljóðar svo:  
„Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða 

léttúð eða það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja 
sér þá þannig að bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi 
því er fyrir þá kom eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án 
endurgjalds, skal gerningur sá, er þannig er til kominn, ógildur gagnvart þeim aðila 
er á var hallað með honum. Sama gildir þótt annar maður en sá, sem gerningurinn 

var gerður við, eigi sök á misferli því sem getið er í 1. málsl. þessarar greinar, enda 
sé þeim, er haginn átti að hafa af gerningnum, það kunnugt eða megi vera það 
kunnugt.“ 

Orðið misneyting kemur hvergi beint fram í greininni en ætla má að hugtakið sé notað 

yfir öll þau atriði sem greinin telur upp, þ.e. bágindi, einfeldni, fákunnáttu, léttúð eða 

það, að aðili hafi verið geranda háður. Tilgreind atriði eru þannig, í eðli sínu, að 

viðsemjendur eru ekki jafnir við gerð samningsins, er annar samningsaðilanna notfærir 

sér þá í gróðaskyni.  

Greinin fellur undir þriðja kafla laganna sem ber heitið, Um ógilda löggerninga en öll 

ákvæði kaflans geyma ástæður sem ógilda löggerninga. Þá er 31. gr. sml. áþekk 28. og 

                                                
26 (Ólafur Lárusson, 1943) 
27 (Páll Sigurðsson, 1986) 
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29. gr. sml. um nauðung, ásamt 30. gr. sml. um svik. 31. gr. hefur hins vegar ákveðna 

sérstöðu þar sem hún fjallar um misnotkun á aðstöðumun aðila löggernings. Öll eiga 

þessi ákvæði það sameiginlegt að telja upp atvik sem þau gilda um, en þau eru ekki 

tæmandi talin og því má ekki gagnálykta frá þessum ákvæðum.28 Þótt hér sé vitnað í 

íslensku löggjöfina þá er hún hliðstæð samskonar lögum víða um heim. Fyrir utan að 

vera byggð á Skandínavískum samningalögum þá má finna orðatiltækið „undue 

influence“ í engil-saxneskum rétti (Common Law)29 og „Excessive Benefit or Unfair 

Advantage“ í kafla 4:109 í Principles of European Contract Law. 

 

5.2  Stærð Google og Facebook 

Í skilningi samkeppnisréttar telst fyrirtæki með yfir 50% markaðshlutdeild 

markaðsráðandi þrátt fyrir að svo nákvæm skilgreining komi ekki fram í 4. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005.  

 
Eins og sjá má á myndinni sem birtist í samantekt Evrópusambandsins á markaðsstöðu 

Google þá hafði fyrirtækið 90-95% markaðshlutdeild síðan rannsóknin á einu stærsta 

máli gegn fyrirtækinu hófst árið 2009 30 . Það þýðir í stuttu máli að Google er 

                                                
28 (Páll Sigurðsson, 2004) 
29 Sjá skilgreiningu í Black ́s Law Dictionary, bls. 1563: The improper use of power or trust in a way 
that deprives a person of free will and substitutes another ́s objective. – Consent to a contract, 

transaction, or relationship or to conduct is voidable if the consent is obtained through undue influence. 
30 (Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal 
advantage to own comparison shopping service, 2017) 
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markaðurinn og þarf litlar sem engar áhyggjur af hafa af hverju því sem aðrir aðilar á 

markaðnum eru að gera. Þegar rýnt er í tölurnar hvað varðar markaðsstöðu Facebook 

þá sést glögglega af hverju þessi fyrirtæki tróna á toppnum í hugum fólks þegar kemur 

að markaðssetningu á internetinu. Í lok september 2018 var Facebook með 2,27 

milljarða virka notendur31, langtum fleiri en Twitter sem er næstur á eftir með 326 

milljón notendur32. Þá voru 93% Íslendinga reglulegir notendur Facebook skv. könnun 

MMR frá 29. júní 201833. 

Það er því ljóst að þessir risar eru í algjörri yfirburðastöðu til að hafa nánast hvað sem 

er í skilmálum sínum, svo framarlega sem þeir telja það innan ramma laganna. Þessi 

staða vekur upp spurningar hvort ekki halli á samningafrelsið. 

En hefur fólk ekki val um að samþykkja skilmála fyrirtækjanna? Í hinum fullkomna 

heimi væri það svo en þegar hallar svo á samkeppni á þessum markaði að Google og 

Facebook eru orðin allsráðandi þá er málið ekki svo einfalt. Með því að sleppa að nota 

Google þá er fólk nánast að útiloka sig frá upplýsingasamfélaginu sem við búum við 

og þeir sem nota ekki Facebook geta upplifað sig sem einfarar sem eru útundan í 

samfélaginu. Þegar einkafélög eru farin að hafa slík áhrif á líf milljarða fólks alls staðar 

á jörðinni þá velta menn fyrir sér hvort ekki sé kominn tími á að bjóða upp á að greitt 

sé fyrir aðgang að þessum vefsíðum gegn því að sannarlega sé ekkert viðhaft til að rekja 

ferðir fólks á internetinu. Meira um það í kaflanum um deilihagkerfi. 

 

5.3  Breytilegir skilmálar stórfyrirtækja 

Skilmálar fyrirtækjanna eru síbreytilegir og ef hver breyting er ekki samþykkt 

sérstaklega þá mætti í raun ógilda samninginn. Þetta skýrðist í máli C-4365, FTC v. 

Facebook, en þar var Facebook gert að bæta verkferla sína til að tryggja betur að 

samþykki notandans liggi fyrir við skilmálabreytingar.34  

Þegar um er að ræða breytingu á vinnslu persónuupplýsinga þá geta menn velt fyrir sér 

hvort um misneytingu sé að ræða. Skv. skilgreiningu er misneyting það þegar maður 

notar sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða léttúð eða það að hann 

                                                
31 (Facebook Newsroom, 2018) 
32 (Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 3rd quarter 2018 (in 

millions), 2018) 
33 (Facebook trónir á toppnum, 2018) 
34 (FTC v. Facebook DOCKET NO. C-4365, 2012)  
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var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá, þannig að 

bersýnilegur mismunur er á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir þá kemur 

eða koma skal, eða að hagsmunir þessir skuli veittir án endurgjalds. Meginkjarninn er 

að ekki sé jafnræði með aðilum þegar til löggerningsins var stofnað og að sá aðili sem 

betur var settur hafi notfært sér þennan aðstöðumun gróflega í ávinningsskyni. Tilfelli 

þar sem annar aðilinn breytir samningi án vitneskju hins, sér í hag, myndi teljast til 

misneytingar en það er það sem fyrirtækin hafa gert. En til að baktryggja sig þá er bætt 

við klausum í upprunalega samninginn um að það sé leyfilegt. „Pacta sunt servanda“ 

öskra þá vildarréttarmenn en málið er ekki svo einfalt. Þegar jafnræði ríkir ekki á milli 

samningsaðila í samningarétti þá er hætta á að samningsfrelsinu sé misfarið. Við notkun 

staðlaðra samningsskilmála, gæti verið unnt að víkja frá þessum meginreglum til 

hagsbóta fyrir þann aðila sem ekki samdi skilmálana.35 Ákvæði sem segir að fólk sé að 

afsala sér rétti á persónugögnum sínum eru íþyngjandi en túlka ber þröng, óljósa og 

íþyngjandi skilmála þeim í óhag sem þá samdi. Þá skal gera ríkar kröfur til beinnar 

vitneskju viðsemjanda um íþyngjandi ákvæði í stöðluðum skilmálum, auk þess sem 

íþyngjandi ákvæði megi ekki vera ósanngjarnari en með sanngirni megi ætla að 

viðsemjandi geti sætt sig við. Þetta upplýsta samþykki er m.a. það sem 7. gr. GDPR 

fjallar um.  

 

5.4  Almennt um skilmála Facebook og Google 

Skilmálar fyrirtækja á borð við Facebook og Google þurfa ekki að vera tæmandi yfir 

það magn upplýsinga sem fyrirtækin safna eða hvað þau gera við þær. Skilmálar hafa 

hingað til verið algengasta leiðin til að gera notendum grein fyrir að upplýsingasöfnun 

eigi sér stað. Almennt gilda reglur samningaréttar um þessa skilmála en í 

Bandaríkjunum hafa ekki verið sérstök lög um innihald þeirra. Þar hefur að mestu reynt 

á sjálfákvörðunarvald notandans til að samþykkja hverja þá skilmála sem fyrirtækin 

hafa borið á borð. Hagsmunir fyrirtækjanna hafa samt alltaf legið í því að hafa 

skilmálana lagalega rétta til að forðast það að löggjafinn sjái þörf á nánari 

lagasetningu.36 

                                                
35 Alþt. 1985-86, A deild, bls. 2149-2150. 
36 (Solove & Hartzog, 2014) 



 

  

 

 

 

23 

Helstu vandræði sem þessi fyrirtæki hafa lent í vegna skilmála eru því í raun bara brot 

á eigin skilmálum. Google var t.d. sektað í ágúst 2012 um $22,5m vegna þess að þeir 

brutu eigin skilmála þegar sögðust ekki ætla að fylgjast með ákveðnum síðum sem fólk 

skoðaði í Safari vafranum.37 

Í Evrópu hefur hins vegar verið tekið á þessum málum af mun meiri hörku síðan 

tilskipun ESB tók gildi árið 1995. Þar þurfa allir skilmálar að vera í takt við gildandi 

persónuverndarlög, annars eiga fyrirtækin á hættu að skilmálarnir verði dæmdir 

ólögmætir því lagareglur ganga fyrir samninga vegna lex superior. Skilmálarnir væru 

því ógildir skv. lögum samningaréttar og hlutaðeigandi fyrirtæki gæti verið dæmt til að 

greiða háar bætur, svo ekki sé nú talað um hnekki á almenningsáliti. 

Fyrir notendur Facebook og Google í Evrópu þá eru í gildi nýir skilmálar sem tóku gildi 

við gildistöku GDPR, 25. maí 2018. Í báðum skilmálum eru stuttar klausur um þær 

persónuupplýsingar sem fyrirtækin safna. Hjá Google er tekið fram „Hlutir sem þú býrð 

til eða lætur okkur í té“ og „Upplýsingar sem við söfnum þegar þú notar þjónustur 

okkar“.38 Eins og gefur að skilja þá eru þetta býsna víð hugtök og eins og áður segir 

ekki lagalega bundið við það eina sem kemur fram í skilmálunum. Ógegnsæi í 

upplýsingasöfnun er ákveðið áhyggjuefni. Fólki er einfaldlega ekki ljóst hverju er 

safnað og í hvaða tilgangi. Það gæti haldið að skráningarupplýsingar sé það eina en það 

er fjarri sannleikanum. Þetta ógegnsæi er meðal þess sem gerir samþykki á slíkum 

skilmálum mjög vafasamt þar sem fólk getur verið að samþykkja söfnun á upplýsingum 

sem ekki er um getið í skilmálunum. Hvernig síðan er unnið með upplýsingarnar er 

flestum dulið. Það er ekki síður þessi óvissa um vinnsluaðferðir þessara fyrirtækja sem 

veldur fólki áhyggjum. Bæði í Bandaríkjunum og Evrópu hafa þessi fyrirtæki fengið á 

sig lögsóknir vegna brota á eigin skilmálum, brota á persónuverndarlögum, lélegum 

aðgangi fólks að eigin upplýsingum og síðast en ekki síst hættunni á að 

ópersónugreinanleg gögn verði gerð persónugreinanleg.  

Þetta síðastnefnda er gríðarlega stórt vandamál útaf fyrir sig. Skv. 5. grein 1(b) GDPR 

skulu persónuupplýsingar vera fengnar í skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og 

ekki unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi. Þetta ákvæði er í takti 

við 6. gr. tilskipunar 95/46/EB sem GDPR leysti af hólmi. Aðferð gagnasöfnunar-

                                                
37 (FTC v. Google DOCKET NO. C-4336, 2018) 
38 (Persónuvernd og skilmálar, 2018) 
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fyrirtækjanna til að komast fram hjá þessu er að gera gögn ópersónugreinanleg með 

gerviauðkenni. Þá falla gögnin utan GDPR þar sem þau teljast ekki lengur 

persónugreinanleg gögn. Hins vegar á eftir að koma reynsla á það hvort slík gögn teljist 

í raun ópersónugreinanleg ef í þeim leynast allt að 5000 gagnapunktar um viðkomandi. 

Sem dæmi má nefna að ef fyrir liggja upplýsingar um starfsheiti, vinnustað, aldur, 

matarvenjur, kyn, staðsetningu og hjúskaparstöðu einstaklings væri jafnan hægur leikur 

að persónugreina viðkomandi ef vilji er fyrir hendi. Rannsóknir hafa stutt þetta og hafa 

sýnt fram á að það er nánast ómögulegt að ópersónugera upplýsingar um einstakling 

sem á síðan að nota til að selja einstaklingsmiðaðar auglýsingar.39 Breyting á lögum um 

persónuvernd í samræmi við GDPR gerði hverskonar netauðkenni að persónu-

upplýsingum. Það þýðir að vafrakökur, IP-tölur 40  og annað sem tengja má við 

notandann teljast upp frá því vera persónuupplýsingar. 

Það myndi taka meira en 200 klst að lesa skilmála þeirra vefsíðna sem meðalmaðurinn 

heimsækir á hverju ári. Þetta er án efa helsta ástæða fyrir því að skilmálarnir teljast 

varla gildir samningar, þ.e. skortur á upplýstu samþykki. 41  Vefsíður á borð við 

Literatin42 gefa almenningi kost á að láta greina hversu flókinn ákveðinn texti er. Í 

viðtali sem tekið var við Tom Rodden, prófessor í tölvunarfræði við háskólann í 

Nottingham, árið 2014 kom fram að mjög algengt sé að skilmálar fyrirtækjanna séu á 

pari við bókmenntir Shakespeare.43 Læsi og lesskilningur fer versnandi í hinum þróaða 

heimi sem er slæm þróun miðað við að skilmálar fyrirtækjanna hafa orðið flóknari og 

flóknari með árunum. Þessu til staðfestingar kemur m.a. fram í hvítbók um umbætur í 

menntun frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu að menntakerfið glími við 

minnkandi læsi unglinga við lok grunnskóla og slaka námsframvindu í 

framhaldsskólum. Þannig hafi árangur íslenskra nemenda í lesskilningi og læsi á 

stærðfræði og náttúrufræði versnað síðastliðinn áratug og mælist nú undir meðaltali 

OECD-ríkja.44 

                                                
39 (Opinion 1/2008 on data protection issues related to search engines, 2018) 
40 Patrick Breyer v Germany (C-582/14) 
41 (McDonald & Cranor, 2008) 
42 literatin.wordpress.com 
43 (Blindly Accepting Terms and Conditions?, 2018) 
44 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018) 
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6. Deilihagkerfi persónuupplýsinga 
Deilihagkerfi snýst í grunninn um miðlun og skipti á eignum, þjónustu og þekkingu 

milli einstaklinga, yfirleitt án beinna afskipta þriðja aðila. Frá örófi alda hefur fólk 

fengið lánað hjá nágrannanum og skipst á hlutum, annaðhvort gegn vægu endurgjaldi 

eða í skiptum fyrir annað. Grundvöllur deilihagkerfis er þó að þar eru allir jafningjar 

(e. peers) og geta stundað viðskipti sína á milli á jöfnum grundvelli á ákveðnum 

vettvangi.45 

Ein lausn sem hefur verið bent á er deilihagkerfi persónuupplýsinga. Þá fær neytandinn 

fulla stjórn á sínum persónuupplýsingum og ræður hvernig með þær er unnið. Þannig 

eru allir vinnsluaðilar teknir út úr hagkerfinu og í stað þess að gagnasöfnunarfyrirtæki 

selji auglýsendum upplýsingar um notandann í þeirri von að auglýsandinn fái meiri 

viðskipti, þá ákveður neytandinn sjálfur að deila sínum persónuupplýsingum með 

söluaðila vöru eða þjónustu gegn því að fá t.d. afslætti. Verðgildið í því fyrir söluaðila 

er t.d. að byggja upp gagnagrunn yfir viðskiptavini. Í slíkum gagnagrunni hjá skóbúð 

gætu verið upplýsingar um skónúmer, dagsetning á síðustu sölum ásamt öðrum 

persónuupplýsingum. Þannig væri auðvelt fyrir fyrirtækið að láta vita með skilaboðum 

þegar gagnagrunnurinn gæfi til kynna að nú væri líklegast kominn tími á nýja skó. 

Í desember 2013 hóf bandaríska fjarskiptafyrirtækið AT&T að bjóða viðskiptavinum 

sínum $29 afslátt af nettengingu gegn því að fá að safna saman upplýsingum um alla 

internetumferð frá notandanum. Þetta var mjög umdeilt og á endanum hættu þeir að 

bjóða uppá þetta í október 2016. Margt bendir til þess að ákvörðun Fjarskiptastofnunar 

Bandaríkjanna, FCC, hafi haft mikið um þetta að segja. Í úrskurði þeirra var reglum 

breytt um þjónustuaðila á þann veg að notendur hefðu betri stjórn á því hvaða gögnum 

væri safnað og hvernig væri farið með þau.46  

Þarna myndu sumir segja að hefði verið gerð tilraun með deilihagkerfi 

persónuupplýsinga þar sem notandanum væri í sjálfsvald sett hvort hann seldi aðgang 

að sínum persónuupplýsingum. Svo er því miður ekki. Þjónustuaðili (e. Internet Service 

Provider (ISP)) er einungis einn af fjölmörgum sem geta hagnast á persónuupplýsingum 

fólks og sá eini sem hefur óheftan aðgang að öllu sem fer um nettenginuna, burt séð frá 

stillingum í vafra eða hvaða vefkökur eru til staðar. Þarna er því ekki verið að taka 

                                                
45 ( Örn D. Jónsson og Rögnvaldur J. Sæmundsson., 2014) 
46 (Protecting the Privacy of Customers of Broadband and Other Telecommunications Services, 2016) 
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heildstætt á gagnasöfnuninni heldur einn hlekkur í keðjunni að sýna hvers virði 

persónuupplýsingarnar eru fyrir sig. Skv. 2. ársfjórðungsuppgjöri AT&T 2018 sáu þeir 

um 9 milljón háhraða nettengingar47 sem féllu undir þetta tilboð. Þetta er agnarsmár 

hluti notenda í samanburði við Facebook en þó mætti áætla að gagnamagnið sé meira á 

hvern notanda þar sem öll umferð um internettenginu viðkomandi yrði skoðuð. Í 

uppgjöri Facebook á fyrsta ársfjórðungi 201848 voru 2,2mlja notenda virkir í hverjum 

mánuði og heildarauglýsingatekjur voru $11,798mlja. Það þýðir að þann 

ársfjórðunginn hagnaðist Facebook um $5,36 á hverjum notanda. Það gera rúmlega $21 

á ári á meðan AT&T bauð $360 í afslátt á ári fyrir gagnasöfnunina. Þetta er verðmiðinn 

á öllum þeim persónuupplýsingum sem fyritækin gátu nýtt. Mjög mikill munur er á 

þessum upphæðum en út frá þessu má samt fá grófa mynd af þeim ágóða sem byðist 

fólki ef við myndum sjálf ráða öllum persónuupplýsingunum okkar. 

 

  

                                                
47 (2Q 2018 AT&T by the numbers, 2018) 
48 (Facebook Reports First Quarter 2018 Results, 2018) 
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7. Til glöggvunar á algrími Google 
Eins og kemur fram í 3. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga og í 30. lið formála GDPR reglugerðarinnar teljast netauðkenni til 

persónuupplýsinga. Kemur þar fram að fyrir tilstilli slíkra auðkenna geta orðið eftir 

spor sem hægt er að nota til að útbúa persónusnið um einstaklinga og bera kennsl á þá, 

einkum þegar sporunum er bætt við einkvæm auðkenni og aðrar upplýsingar sem berast 

netþjónum. 

Algrímur (e. algorithm) er það sem greiningarfyrirtæki nota til að vinna úr 

persónuupplýsingum. Til glöggvunar á algrími Google var gerð stutt rannsókn á því 

hvernig nýr notandi er greindur með myndveituvefnum þeirra, Youtube. 

Notaðar voru þrjár tölvur í verkefnið undir tveim mismunandi IP tölum ásamt VPN 

þjónustu. Öll gögn voru hreinsuð af þeim og sett var upp nýtt stýrikerfi ásamt nýjum 

notanda. Niðurstöður voru á þá leið að það virtist ekki skipta máli hvaða tölva eða IP 

tala var notuð, alltaf birtist nánast sama upphafsíða þegar Youtube var opnað í fyrsta 

sinn. Síðunni var skipt í örfáa flokka sem virtust vera hannaðir til að flokka fólk niður 

frá fyrsta smell. Flokkarnir voru; Vinsælt núna, Lífstíll, Sjónvarpsþættir, Tónlist og 

Hápunktar af stuttum fræðslumyndböndum. Áberandi var áhorfsfjöldi myndbandanna 

en þau höfðu öll yfir 1.000.000 áhorf og flest meira en 10.000.000 áhorf. Segja má að 

það sé viljandi gert að sýna fólki sem hefur ekki verið flokkað það sem það er líklegast 

til að tengjast. Á öllum tölvunum var smellt á mismunandi efni og undantekningarlaust 

birtist örlítið sérsniðin upphafssíða, frábrugðin öðrum, næst þegar Youtube var opnað, 

jafnvel nokkrum dögum eftir að síðan var opnuð fyrst. Þetta sýndi á mjög einfaldan hátt 

að frá fyrsta smelli virðist notandinn vera greindur niður eftir áhugasviði og varpaði 

þetta ljósi á hvernig fólk getur verið flokkað og úthlutað UID (Unique identifier) án 

þess að vera í raun skráð í þjónustu hjá fyrirtækinu og án þess að hafa samþykkt 

skilmála um söfnun persónuupplýsinga. 

Sama má segja um Facebook. Í nóvember 2015 gekk dómur í Belgíu um brot Facebook 

á persónuverndarlögum þar sem tókst að sanna að Facebook notaði svokallaða „datr“ 

vefköku og „Like“ takkann til að safna persónuupplýsingum um fólk sem væri ekki 

skráðir notendur Facebook. 49  Þetta var í fyrsta sinn sem tókst að sanna tilvist 

svokallaðra skugga notenda (e. shados profiles). Í yfirheyrslum hjá þingnefnd 

                                                
49 (Facebook told to stop tracking in Belgium, 2018) 
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Bandaríkjaþings, 10. og 11. apríl 2018, staðfesti Mark Zuckerberg ekki beint tilvist 

skugga notenda en viðurkenndi þó að Facebook safnar upplýsingum um notendur þrátt 

fyrir að þeir séu ekki skráðir á Facebook. Slíkir notendur geta t.d. verið einhverjir sem 

eru skráðir í símaskrá eða hafa birst í myndum hjá skráðum notanda. Þrátt fyrir að magn 

upplýsinga sem Facebook nær að safna sé ekki sambærilegt við skráða notendur þá 

kom fram að staðsetningargögn og vafragögn safnað með rekjanleikaforriti Facebook, 

Pixel, eru meðal þess sem safnað er. Þetta eru gögn sem ekki hefur fengist samþykki 

fyrir að sé safnað eða geymt og til að fá þeim eytt þarf viðkomandi að skrá sig á 

Facebook sem svo gefur sér 90 daga til að eyða nánast öllum gögnum sem þeir búa yfir. 

Með skráningunni gæti Facebook myndað margfalt fleiri tengingar milli gagna sem 

umsvifalaust gera neytandann að söluvöru.  

Google stundar svipaða gagnasöfnun um óskráða notendur. Allar Google-leitir sem 

framkvæmdar eru án þess að viðkomandi sé skráður inn eru raktar með vafrakökum og 

á einhvern hátt tengdar tækinu sem þær koma úr, þ.m.t. með staðsetningargögnum og 

öðrum persónugreinanlegum gögnum.50 

Þegar horft er á þessa risa á markaðnum veltir maður óneitanlega fyrir sér hvatanum á 

bak við verkefni eins og internet.org sem Facebook stendur fyrir. Þar er yfirlýst 

markmið að tengja 4,5mlja manna við internetið, sem hafa ekki tengst því áður, til að 

bæta fræðslu og tengja fólk saman. Markmiðið er göfugt en það verður ekki horft 

framhjá því að með þessu er Facebook að þrefalda núverandi notendafjölda sinn sem 

aftur kemur sér gríðarlega vel í auglýsingatekjum eins og áður hefur komið fram. Fyrir 

aðila eins og Google og Facebook sem byggja að lang mestum hluta á tekjum vegna 

auglýsinga þá er mjög mikilvægt að upplýsingasöfnun hefjist sem fyrst til að geta boðið 

auglýsendum upp á flokka fólks til að beina auglýsingum sínum að. Það getur verið 

eftir áhugamáli, staðsetningu eða lýðfræðilegum þáttum, svo dæmi séu tekin. Google 

er í samstarfi við meira en 2 milljón heimasíður og 650.000 smáforrit sem birta 

auglýsingar frá Google og fá greitt fyrir.51 Auglýsendur greiða Google fyrir hverja 

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

hvati fyrir Google að birta einstaklingum auglýsingar sem þeir hafa áhuga á. 

                                                
50 (Persónuvernd og skilmálar, 2018) 
51 (Display Ads to Reach More Customers, 2018) 
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Fyrir Bandaríkjaþingi liggur núna frumvarp52 sem á að tryggja notendum internetsins 

betri stjórn á sínum persónuupplýsingum. Frumvarið, ef það verður að lögum, myndi 

krefjast sérstaks samþykkis í hvert skipti sem tæknifyrirtæki ætlaði sér að miðla með 

eða nota persónuupplýsingar. Frumvarið minnir að miklu leiti á GDPR reglugerðina en 

er þó enn á byrjunarreit og ekki víst hvort eða hvenær það verður að lögum. 

 

  

                                                
52 (S.2639 - CONSENT Act, 2018) 
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8. Málaferli og úrskurðir 
Með svona áhrifamikil fyrirtæki á heimsvísu hefur ekki verið skortur á málaferlum sem 

snúast um brot á persónuvernd og samkeppnislögum. Fyrir utan þá sem þegar hafa verið 

nefndir verður hér farið yfir nokkra aðra sem sýna e.t.v. hversu langt þessi fyrirtæki eru 

tilbúin að seilast til að skapa sér forskot. 

 

8.1  Campbell v Facebook, No. 13-5996 

Alveg undir lok árs 2013 var lögð fram hópmálsókn gegn Facebook fyrir að hafa í óleyfi 

nýtt sér upplýsingar úr einkaskilaboðum fólks í hagnaðarskyni. Í kærunni komu fram 

rök þess efnis að þessi háttur Facebook væri einkar fyrirlitlegur í ljósi þess að fólk teldi 

að því sem væri deilt í gegnum einkaskilaboð myndi ekki vera gagnagreint. Þá kom 

einnig fram að ekki hefði verið minnst á þetta í skilmálum Facebook. Sáttatillaga var 

lögð fram 1. mars 2017 sem myndi krefja Facebook um greiðslu skaðabóta og kostnaðar 

að upphæð $3.890.000 en Facebook áfrýjaði dómnum og bíður hann nú niðurstöðu. 

Þetta mál varð a.m.k. til þess að Facebook breytti skilmálum sínum á þann veg að nú 

er það tekið fram að einkaskilboð eru gagnagreind. 

 

8.2  ProCD v Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996) 

Þetta er eitt fyrsta málið sem varðaði lögmæti smellisamþykkis. Málsatvik voru þau að 

Zeidenberg keypti geisladisk, búinn til af ProCD, sem innihélt samansafn af símaskrám 

með samtals 95.000.000 símanúmer. Við kaup á þessum geisladiski setti Zeidenberg 

upp hugbúnaðinn á tölvunni sinni og bjó síðan til vefsíðu sem seldi upplýsingarnar á 

geisladisknum á lægra verði. Þegar hann setti upp hugbúnaðinn á tölvunni sinni, birtist 

hugbúnaðarleyfi sem myndi ekki leyfa honum að halda áfram með uppsetningu án þess 

að samþykkja með því að smella á „Samþykki“. Dómara þótti sýnt að Zeidenberg hafi 

samþykkt tilboðið og skilmálana í leyfinu með því að smella á „Samþykki“ og benti á 

að Zeidenberg hafði tækifæri til að lesa skilmála leyfisins áður en hann smellti á 

staðfestingarreitinn. Dómstóllinn sagði ennfremur að Zeidenberg hefði getað hafnað 

skilmálum samningsins og skilað hugbúnaðinum.53 

 

                                                
53 (Loundy, 1996) 
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8.3  EU vs. Google – Case 39740 

27. júní 2017 var Google dæmt til að greiða 2,42 milljarða evra fyrir brot á 

samkeppnislögum.54 Fyrirtækið misnotaði markaðsráðandi stöðu sína til að byggja upp 

netsölustarfssemi fyrirtækisins. Við rannsókn málsins, sem spannaði sjö ár, kom í ljós 

að Google notaði yfirburða stöðu sína á leitarvélamarkaði til að gera söluaðilum vöru 

og þjónustu hærra undir höfði ef þeir voru með virkan auglýsingasamning við Google. 

Þannig var gert minna úr lausnum samkeppnisaðila þrátt fyrir að á almennum markaði 

væru vörurnar þeirra vinsælli. Þannig hafði Google áhrif á leitarniðurstöður milljóna 

viðskiptavina án þess að viðkomandi niðurstöður hafi verið merktar sem auglýsingar. 

 

8.4  EU vs. Google – Case 40099 

Google var í júlí 2018 sektað um 4,34 milljarða evra fyrir brot á samkeppnislögum með 

því að skilyrða notkun hugbúnaðar fyrirtækisins við t.d. Chrome vafra og Google leit, 

á snjallsímum sem styðja Android stýrikerfið.55 Þá var Google sagt skapa ósanngjarna 

samkeppnisstöðu annarra hugbúnaðarframleiðenda og gáfu samkeppnisyfirvöld 

Evrópusambandsins Google 90 daga til að hætta að breyta viðskiptaháttum sínum að 

viðlögðum dagsektum að upphæð 5% af daglegri veltu Alphabet, móðurfélags Google. 

 
8.5 Datatilsynet vs. Google 

Norska persónuverndarstofnunin sektaði í ágúst 2012 Google um 250.000 NOK 

vegna brots á persónuverndarlögum. Stofnunin var árið 2010 upplýst um að street 

view bílar Google hefðu safnað persónuupplýsingum, þ.m.t nöfn, lykilorð og brot úr 

tölvupóstum, og tæknilegum upplýsingum um þráðlaus Wi-Fi kerfi notenda. 

Datatilsynet krafðist þess þá að umræddum upplýsingum yrði eytt af hálfu Google og 

fékk staðfestingu frá fyrirtækinu þess efnis. Í júlí 2012 komst stofnunin hins vegar að 

því að gögnunum hefði ekki verið eytt og því var Google sektað. Í niðurstöðu 

Datatilsynet kemur fram að Google hafi skort lagalegan grundvöll fyrir því að hafa 

                                                
54 (Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal 
advantage to own comparison shopping service, 2017) 
55 (Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to 
strengthen dominance of Google's search engine, 2018) 
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þessar upplýsingar undir höndum, enda hafi ekki verið aflað samþykkis frá 

einstaklingum, upplýsingarnar voru geymdar lengur en nauðsynlegt var og þeim var 

ekki eytt eins og Datatilsynet hafði kveðið á um. 
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9. Niðurstaða 
Markmið ritgerðarinnar var að kanna lögmæti einstaklingsmiðaðra auglýsinga á 

internetinu með því að varpa ljósi á flókinn heim markaðshyggjuaflanna sem keyra 

áfram viðskipti með persónugögn notenda sinna. Farið var yfir helstu úrskurði sem hafa 

gengið í málum tengdum upplýsingasöfnun stórfyrirtækja á internetinu og hvort 

breytingar á skilmálum fyrirtækjanna geti talist til misneytingar. 

Sýnt var fram á að þessir stóru risar í upplýsingaöflunarheiminum virðast ekki vera 

traustsins verðir. Evrópusambandið hefur skilgreint hvað séu persónuupplýsingar og 

ljóst er að vinnsluaðilar eins og Google og Facebook fara heldur frjálslega með skilmála 

sína sem eru þó lögbundnir samningar. Farið var yfir meginreglur GDPR 

reglugerðarinnar og hvernig persónuupplýsingar eru notaðar af vinnsluaðilum við gerð 

atferlisauglýsinga. 

Í 5. kafla var farið yfir helstu ógildingarástæður í samningarétti sem falla undir 

misneytingu, þ.m.t. veigamiklar breytingar á samningi án ótvíræðs og/eða upplýsts 

samþykkis, öðrum í hag. Gerð var grein fyrir stærð þessara fyrirtækja á markaðnum í 

þeim tilgangi að sýna fram á hversu mikið hallar á notandann, þann sem á í raun 

persónuupplýsingarnar. Í 6. kafla var farið yfir hugmynd um deilihagkerfi 

persónuupplýsinga sem myndi leysa mörg þau vandamál sem Evrópusambandið taldi 

sem ástæðu við setningu GDPR reglugerðarinnar.  

Lítil rannsókn var gerð til glöggvunar á algrími Google og um hana fjallað í kafla 7. 

Hún sýndi fram á hversu auðveldlega má sýna fram á flokkunaraðferðir Google en það 

sem vakti mesta athygli höfundar var að enginn af þeim notendum sem skráðir voru inn 

á tölvurnar voru skráðir inn hjá Google. Það þýðir að aldrei voru samþykktir skilmálar 

um gagnasöfnun sem samt fór augljóslega fram. Að lokum var í 8. kafla farið yfir 

nokkra dóma og úrskurði til að varpa ljósi á hversu langt þessi stóru fyrirtæki eru tilbúin 

að seilast yfir á gráa svæðið milli lögbrots og löggildrar starfssemi. 

Það er því niðurstaða höfundar í samræmi við umfjöllun ritgerðarinnar að um 

misneytingu sé að ræða þegar skilmálum er breytt, stórfyrirtækjunum í hag, án upplýsts 

samþykkis notandans. Hertari reglur GDPR munu vonandi verða þess valdandi að úr 

þessu verður skorið fyrir Evrópudómstólnum von bráðar.  
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10. Lokaorð 
Við stöndum á tímamótum. Friðhelgi einkalífsins er stjórnarskrárvarinn réttur 

einstaklinga sem ber að virða. Lagabreytingar gefa alltaf vísbendingu um vilja 

löggjafans á hverjum tíma og því er viðbúið að breytt viðhorf í lögum hafi áhrif á túlkun 

þeirra. Að sama skapi má skoða þau einkaleyfi sem Google og Facebook hafa sótt um 

í gegnum árin. Facebook hefur m.a. sótt um einkaleyfi fyrir tækni sem myndi gera þeim 

kleift að greina með hvaða myndavél ákveðin mynd væri tekin útfrá örsmáum 

afbrigðum á linsu myndavélarinnar56 og tækni til að greina tilfinningar við auglýsingum 

og fréttum í smáforritum snjallsíma.57 

Það er forvitnilegt að fylgjast með þessum tilraunum fyrirtækjanna til að komast yfir 

upplýsingar um notendur til að selja og nota í auglýsingaskyni. Þótt að ekki nema lítill 

hluti af þessum einkaleyfum komist í notkun þá sýnir þetta hugsunarhátt og vilja 

fyrirtækjanna til að vera í fararbroddi í gagnaöflun, líkt og lagafrumvörp sýna vilja 

löggjafans. Þetta undirstrikar líka hversu verðmæt persónugögnin okkar eru fyrir 

þessum fyrirtækjum sem eru ekki tilbúin að borga fyrir þau nema með ókeypis þjónustu. 

Vandamálið er að þessar vefsíður eru fríar. Þegar netið var búið til þá ákváðu 

notendurnir að efni á því skyldi vera frítt. Við vildum frekar fá auglýsingar frekar en að 

borga fyrir þjónustuna sem við nýtum okkur. Afleiðing af því er að vefsíður þurfa að 

selja auglýsingar til að halda velli. Þær tilgreina hvaða auglýsingar sé best að selja 

okkur byggt á þeim persónuupplýsingum sem við höfum látið þeim í té. Það þýðir að 

við erum alltaf undir eftirliti í skiptum fyrir þá þjónustu sem við njótum frítt. 

Misneyting í því samhengi sem farið hefur verið yfir í ritgerðinni snýr einkum að því 

að samningarnir (skilmálarnir) eru svo einhliða og óhaggandi. Þá er gagnavinnslu-

aðilinn svo margfalt stærri en notandinn að vinnsla með persónuupplýsingarnar, sem 

notandanum er ekki að fullu ljóst hvað verður um, og breytingar á skilmálum fellur 

undir misneytingu. Þetta er þá án samþykkis og á þann hátt að vinnsla viðkvæmra 

persónuupplýsinga falli allt í einu undir skilgreiningu á upplýsingum sem má nota til 

að selja neytandanum einstaklingsmiðaðar auglýsingar, vinnsluaðilanum til tekna. 

Þótt mest hafi verið fjallað um Facebook og Google í þessarri ritgerð þá eru þau bara 

toppurinn á ísjakanum og þau fyrirtæki sem flestir tengja sig við. Á bakvið tjöldin eru 

                                                
56 (US Patent No. US20150124107A1, 2009) 
57 (US Patent No. US20150242679A1, 2014) 
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mörg hundruð samskonar fyrirtækja sem fólk hefur aldrei heyrt um og eru þegar öllu er 

á botninn hvolft alveg jafn varasöm. Þau eru jafnvel viljugri til að selja og dreifa 

persónuupplýsingum fólks heldur en Google og Facebook. Athygli vekur að þótt GDPR 

reglugerðin hafi verið tekin í gagnið þá eru allir úrskurðir sem fjallað hefur verið um 

byggðir á ESB tilskipuninni síðan 1995. Það e.t.v sýnir hversu vel hún hefur nýst sem 

löggjöf yfir aðstæður sem þáverandi þingmenn gátu ekki gert sér í hugalund um, þar 

sem áratugur var í stofnun Facebook og internetið sem slíkt var í algjörri mýflugumynd.  

Staðreyndin er sú að við erum að upplifa byrjunarerfiðleika þar sem skoðanir 

almennings og vinnsluaðferðir fyrirtækjanna eru að þróast. Eins og áður hefur komið 

fram gerði tilskipun 95/46/EC persónuvernd að mannréttindum og þannig þarf fólk að 

fara að hugsa um persónuupplýsingarnar sínar. Brátt verður liðinn sá tími þar sem þessi 

fyrirtæki fá að leika lausum hala og almenningur fer að treysta þeim fyrir 

persónuupplýsingum. 

Í meistaraverkefni höfundar er ætlunin að fara yfir þær breytingar sem GDPR 

reglugerðin framkallaði á dómaframkvæmd í svona málum innan Evrópu og þá 

sérstaklega breytingin um að netauðkenni teljist til persónuupplýsinga. 
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Viðauki 1 - Listi yfir þekkta vinnsluaðila 
 
1000mercis 

1020, Inc. dba Placecast and Ericsson Emodo 
1plusX AG 
2KDirect, Inc. (dba iPromote) 
33Across 

7Hops.com Inc. (ZergNet) 
A Million Ads Limited 
A.Mob 
Accelerize Inc. 
Accorp Sp. z o.o. 

Active Agent AG 
Acuityads Inc. 
Ad Unity Ltd 
ad6media 
ADARA MEDIA UNLIMITED 

AdClear GmbH 
AdColony, Inc. 
AddApptr GmbH 
AdDefend GmbH 

AdElement Media Solutions Pvt Ltd 
Adello Group AG 
Adelphic LLC 
Adform A/S 
Adikteev 

Adimo 
ADITION technologies AG 
Adkernel LLC 
adledge 
Adloox SA 

Adludio Ltd 
ADMAN - Phaistos Networks, S.A. 
ADman Interactive SL 
AdMaxim Inc. 
Admedo Ltd 

admetrics GmbH 
Admixer EU GmbH 
Admotion SRL 

Adobe Advertising Cloud 

ADRINO Sp. z o.o. 
AdRoll Inc 
adrule GmbH 
AdSpirit GmbH 

adsquare GmbH 
Adssets AB 
AdsWizz Inc. 
Adtelligent Inc. 
AdTheorent, Inc 

AdTiming Technology Company Limited 
ADUX 
advanced store GmbH 
ADventori SAS 
Adverline 

ADYOULIKE SA 
Aerserv LLC 
Affectv Ltd 
affilinet 

Alliance Gravity Data Media 
Amobee, Inc. 
AntVoice 
Apester Ltd 
AppLift GmbH 

AppNexus Inc. 
Arcspire Limited 
ARMIS SAS 
Arrivalist Co. 
ATG Ad Tech Group GmbH 

Audience Trading Platform Ltd. 
AudienceProject Aps 
Audiens S.r.l. 
Automattic Inc. 
Avazu Inc. 

Avid Media Ltd 
Avocet Systems Limited 
B2B Media Group EMEA GmbH 
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Bannerflow AB 
Beachfront Media LLC 
Beemray Oy 

BeeswaxIO Corporation 
Bidmanagement GmbH 
bidstack ltd 
BIDSWITCH GmbH 
Bidtellect, Inc 

BidTheatre AB 
Bigabid Media Ltd 
Blis Media Limited 
Bmind a Sales Maker Company, S.L. 

Bombora Inc. 
Bounce Exchange, Inc 
Brand Metrics Sweden AB 
Browsi Mobile Ltd 
Bucksense Inc 

Cablato Limited 
Captify Technologies Limited 
Celtra, Inc. 
Centro, Inc. 
CerebroAd.com s.r.o. 

ChannelSight 
Chargeads 
Clicksco Digital Limited 
Clipcentric, Inc. 

Cloud Technologies S.A. 
Codewise Sp. z o.o. Sp. k 
Collective Europe Ltd. 
Collective, Inc. dba Visto 
Comcast International France SAS 

Commanders Act 
communicationAds GmbH &amp; Co. KG 
comScore, Inc. 
Confiant Inc. 
Connatix Native Exchange Inc. 

ConnectAd Realtime GmbH 
Converge-Digital 
Conversant Europe Ltd. 
Crimtan Holdings Limited 

Criteo SA 
Cuebiq Inc. 
Cxense ASA 

Cybba, Inc. 
Dataxu, Inc. 
DEFINE MEDIA GMBH 
Delta Projects AB 
Demandbase, Inc. 

Densou Trading Desk ApS 
Digilant Spain, SLU 
Digital Control GmbH &amp; Co. KG 
digitalAudience 

DIGITEKA Technologies 
Digitize New Media Ltd 
DigiTrust / IAB Tech Lab 
district m inc. 
DoubleVerify Inc. 

dunnhumby Germany GmbH 
Duplo Media AS 
DynAdmic 
EASYmedia GmbH 
Effiliation 

Emerse Sverige AB 
emetriq GmbH 
EMX Digital LLC 
Etarget SE 

Eulerian Technologies 
Exactag GmbH 
Exponential Interactive, Inc 
Eyeota Ptd Ltd 
Ezoic Inc. 

Fidzup 
Fifty Technology Limited 
Flashtalking, Inc. 
FlexOffers.com, LLC 
FM Labs LLC 

Forensiq LLC 
FORTVISION 
Free Stream Media Corp. dba Samba TV 
Fyber 
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Gamned 
GDMServices, Inc. d/b/a FiksuDSP 
Gemius SA 

Genius Sports Media Limited 
Getintent USA, inc. 
GlobalWebIndex 
Golden Bees 
Goodway Group, Inc. 

Greenhouse Group BV (with its trademark 
LemonPI) 
GroupM 
GumGum, Inc. 

Haensel AMS GmbH 
hbfsTech 
HIRO Media Ltd 
Hottraffic BV (DMA Institute) 
Hybrid Adtech GmbH 

ID5 Technology SAS 
IgnitionAi Ltd 
IgnitionOne 
Impression Desk Technologies Limited 
Improve Digital International BV 

Index Exchange, Inc. 
INFINIA MOBILE S.L. 
InMobi Pte Ltd 
INNITY 

Innovid Inc. 
Inskin Media LTD 
Instinctive, Inc. 
Integral Ad Science, Inc. 
Intent Media, Inc. 

Internet BillBoard a.s. 
Intowow Innovation Ltd. 
INVIBES GROUP 
iotec global Ltd. 
IPONWEB GmbH 

Jaduda GmbH 
Jampp LTD 
Jivox Corp 
Justpremium BV 

Keymantics 
Knorex Pte Ltd 
Kochava Inc. 

KUPONA GmbH 
Leadplace - Temelio 
LeftsnRight, Inc. dba LIQWID 
LEMO MEDIA GROUP LIMITED 
LifeStreet Corporation 

Ligatus GmbH 
Linicom 
LiquidM Technology GmbH 
Little Big Data sp.z.o.o. 

Liveintent Inc. 
LiveRamp, Inc. 
LKQD, a division of Nexstar Digital, LLC. 
Location Sciences AI Ltd 
LoopMe Ltd 

LotaData, Inc. 
Lotame Solutions, Inc. 
Lucid Holdings, LLC 
M32 Media Inc 
Madington 

Madison Logic, Inc. 
MADVERTISE MEDIA 
mainADV Srl 
Marfeel Solutions S.L 

Matomy Media Ltd. 
Maytrics GmbH 
mbr targeting GmbH 
McCann Discipline LTD 
Media.net Advertising FZ-LLC 

MediaMath, Inc. 
mediarithmics SAS 
Mediasmart Mobile S.L. 
Meetrics GmbH 
MGID Inc. 

Mindlytix SAS 
MiQ 
Mirando GmbH &amp; Co KG 
mobalo GmbH 
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Mobile Journey B.V. 
Mobile Professionals BV 
Mobusi Mobile Advertising S.L. 

My6sense Inc. 
Myntelligence Limited 
N Technologies Inc. 
Nano Interactive GmbH 
Nativo, Inc. 

Near Pte Ltd 
Neodata Group srl 
NEORY GmbH 
Netsprint SA 

NetSuccess, s.r.o. 
netzeffekt GmbH 
NEURAL.ONE 
Neustar, Inc. 
NEXD 

Nielsen Marketing Cloud 
nugg.ad GmbH 
Oath (EMEA) Limited 
Ogury Ltd. 
On Device Research Limited 

One Person Health, Inc. (DBA Adacado) 
OneTag Ltd 
Onlysix Limited 
Onnetwork Sp. z o.o. 

Ooyala Inc 
OpenX Software Ltd. and its affiliates 
Opinary GmbH 
Optomaton UG 
Oracle 

Oracle AddThis 
Orion Semantics 
ORTEC B.V. 
Outbrain UK Ltd 
PaperG, Inc. dba Thunder Industries 

Parsec Media Inc. 
Perform Media Services Ltd 
Permodo GmbH 
Permutive, Inc. 

Pexi B.V. 
pilotx.tv 
Pixalate, Inc. 

PIXIMEDIA SAS 
Platform161 
Playbuzz Ltd. 
PLAYGROUND XYZ EMEA LTD 
plista GmbH 

Pocketmath Pte Ltd 
Polar Mobile Group Inc. 
PowerLinks Media Limited 
PREX Programmatic Exchange 

GmbH&amp;Co KG 
Proxi.cloud Sp. z o.o. 
PROXISTORE 
PUB OCEAN LIMITED 
Publicis Media GmbH 

Publishers Internationale Pty Ltd 
PubMatic, Inc. 
PubNative GmbH 
PulsePoint, Inc. 
Purch Group, Inc. 

PurposeLab, LLC 
Qriously 
Quantcast International Limited 
Qwertize 

R-Advertising 
R-TARGET 
Rakuten Marketing LLC 
Readpeak Oy 
realzeit GmbH 

remerge GmbH 
Research Now Group, Inc 
Revcontent, LLC 
Reveal Mobile, Inc 
RevLifter Ltd 

RevX Inc. 
Rezonence Limited 
RhythmOne, LLC 
Rich Audience 
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Rockabox Media Ltd 
Rockerbox, Inc 
RockYou, Inc. 

Roq.ad GmbH 
RTB House S.A. 
RTK.IO, Inc 
RUN, Inc. 
S4M 

salesforce.com, inc. 
Samba TV UK Limited 
Sanoma Media Finland 
Scene Stealer Limited 

Schibsted Classified Media Spain, S.L. 
Schibsted Product and Tech UK 
Seeding Alliance GmbH 
Seedtag Advertising S.L 
Seenergy Netherlands B.V. 

Seenthis AB 
Sellpoints Inc. 
Semasio GmbH 
ShareThis, Inc. 
Sharethrough, Inc 

Shopalyst Inc 
Shopstyle 
ShowHeroes GmbH 
Sift Media, Inc 

Signal Digital Inc. 
Signals 
Simplifi Holdings Inc. 
SINGLESPOT SAS 
Sirdata 

Sizmek Technologies, Inc. 
SK Media Group, LLC 
Skimbit Ltd 
SlimCut Media SAS 
Smaato, Inc. 

Smadex SL 
Smart Adserver 
Smartclip Hispania SL 
smartclip Holding AG 

Smartology Limited 
SMARTSTREAM.TV GmbH 
SmartyAds Inc. 

Snapsort Inc., operating as Sortable 
Social Tokens Ltd. 
Sojern, Inc. 
Solocal 
Somo Audience Corp 

Sonobi, Inc 
Sovrn Holdings Inc 
Spolecznosci Sp. z o.o. Sp. k. 
Spot.IM Ltd. 

Spotad 
SpotX 
SpringServe, LLC 
StackAdapt 
Steel House, Inc. 

Ströer Mobile Performance GmbH 
Ströer SSP GmbH 
Sub2 Technologies Ltd 
Sublime Skinz 
SunMedia 

Switch Concepts Limited 
SYNC 
TabMo SAS 
Taboola Europe Limited 

TACTIC™ Real-Time Marketing AS 
Tapad, Inc. 
Tapjoy, Inc. 
TAPTAP Networks SL 
TARGETSPOT BELGIUM SPRL 

Teads 
Tealium Inc 
Teemo SA 
Telaria, Inc 
Telecoming S.A. 

Teroa S.A. 
The ADEX GmbH 
The Kantar Group Limited 
The Ozone Project Limited 
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The Reach Group GmbH 
The Rubicon Project, Limited 
The Trade Desk, Inc and affiliated companies 

Thirdpresence Oy 
TimeOne 
Totaljobs Group Ltd 
Tradedoubler AB 
Tradelab, SAS 

TradeTracker 
travel audience GmbH 
TreSensa, Inc. 
Triapodi Ltd. 

Triboo Data Analytics 
TripleLift, Inc. 
Triton Digital Canada Inc. 
Turbo 
twiago GmbH 

UberMedia, Inc. 
Underdog Media LLC 
Unruly Group Ltd 
uppr GmbH 
Uprival LLC 

usemax advertisement (Emego GmbH) 
Vdopia DBA Chocolate Platform 
VECTAURY 
Venatus Media Limited 

Vibrant Media Limited 
video intelligence AG 
Video Media Groep B.V. 
Videology Ltd. 
Vidoomy Media SL 

Viralize SRL 
Visarity Technologies GmbH 
Vuble 
Webedia 
WEBORAMA 

Welect GmbH 
Whenever Media Ltd 
White Ops, Inc. 
Widespace AB 

Wizaly 
X-Mode Social, Inc. 
xAd, Inc. dba GroundTruth 

YellowHammer Media Group 
Yieldlab AG 
Yieldlove GmbH 
Yieldmo, Inc. 
Yieldr UK 

YOC AG 
Yormedia Solutions Ltd 
Zebestof 
Zemanta, Inc. 

zeotap GmbH 
Zeta Global 
Ziff Davis LLC 
ZighZag 


