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Útdráttur  
Vinnsla persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust – tryggir núgildandi 
regluverk nægilega réttarvernd einstaklinga og lögaðila.  
 
Markmið og tilgangur þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á réttarvernd einstaklinga og 
lögaðila, í tengslum við vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust. Með 
tæknivæddara nútímaþjóðfélagi hefur viðskiptalíf vaxið og samhliða því er söfnun upplýsinga 
um fjárhagsmálefni orðin auðveldari með þeim tækninýjungum sem fyrir hendi eru. Slík 
vinnsla hjá fjárhagsupplýsingastofum getur haft hvað mest áhrif á getu aðila til að gera 
samninga og getur það ráðið miklu um framfærslu einstaklinga. Rauði þráðurinn í gegnum 
vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni er að tryggja að friðhelgi einkalífs sé gætt og jafnframt 
að samfélagið geti notið góðra upplýsinga um lánstraust einstaklinga og lögaðila.  

Af því sögðu fjallaði höfundur ítarlega um þær réttarreglur sem eru í gildi í dag, svo sem 
lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 
um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga, reglugerð nr. 246/2001 um söfnun og miðlun upplýsinga 
um fjárhagsmálefni og lánstraust, og aðrar réttarreglur sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust 
einstaklinga og lögaðila. Hlutverk Persónuverndar sem eftirlitsstjórnvald er að tryggja að farið 
sé að lögum og reglum um meðferð persónuupplýsinga. Jafnframt er hlutverk hennar að gefa 
út starfsleyfi til fjárhagsupplýsingastofa, skv. reglugerð nr. 246/2001. 

Í ritgerð þessari er þeirri spurningu varpað fram hvort aðkoma Persónuverndar að 
fjárhagsupplýsingastofu gangi of nærri starfsemi hennar eður ei. Skoðuð var löggjöf um 
fjárhagsupplýsingastofur á Norðurlöndunum í þeim tilgangi að gera samanburð við núgildandi 
reglur hér á landi. Að sama skapi veitir reglugerð (ESB) 2016/679 landsbundið svigrúm til að 
lögfesta sérlög um vinnslu ábyrgðaraðila sem gegnir almannahlutverki. Þegar litið er til 
Norðurlandanna hafa þau lögfest sérlög um vinnslu fjárhagsupplýsingastofu, ólíkt sem gert er 
hér á landi. Niðurstaða ritgerðarinnar er á þá leið að með setningu sérlaga um vinnslu 
upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust hjá fjárhagsupplýsingastofum er komið á fót 
öruggari réttarfari með því að tryggja lögmæta og sanngjarna vinnslu upplýsinga um 
fjárhagsmálefni og lánstraust, að sama skapi með því að vernda friðhelgi einkalífs. Því telur 
höfundur þörf, eða meira að segja nauðsynlegt að breyta gildandi regluverki íslensks réttar og 
setja sérstaka löggjöf um framangreint.  
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Abstract  
 
Processing of data protection on financial issues and creditworthiness – does the current 
legislation provide sufficient protection for individuals and legal entities.  
 
The purpose of this thesis was to highlight the legal protection of individuals and legal entities 
in connection with the processing of financial information and creditworthiness. With a more 
technologically advanced society business life has grown and, at the same time, the collection 
of financial information has become easier with the technological innovations available. Such 
processing of financial information by financial agencies is the processing that can greatly 
impact the individual‘s ability to conclude a contract, which can greatly impact the individual‘s 
subsistence. The read thread throughout the processing of financial data is to ensure that 
privacy is safeguarded, and at the same time the community enjoys informations on 
creditworthiness of individuals and legal entities. 

To this end, the author discusses in great detail the legal rules in force today, such as Act. 
no. 90/2018, regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, regulation no. 246/2001 
and other legal rules relating to financial data and creditworthiness of individuals and legal 
entities. The role of the supervisor, Persónuvernd, is to ensure compliance is made with laws 
and regulations on the processing of personal data. Furthermore, its role is to issue operating 
licenses to the financial data agencies, according to regulation no. 246/2001.  

This thesis raises the question of whether the supervisor, Persónuvernd, approach to the 
financial data agency is too close to its activities or not. Legislation on financial data agencies 
in the Nordic countries was examined with a view to compare current regulations in Iceland. 
At the same time, regulation (EU) 2016/679 provides national scope for enacting special 
legislation on the processing of public-sector responsible parties. Looking at the Nordic 
countries, they have enacted special laws on the processing of financial data agencies, unlike 
Iceland. The thesis concludes that by enacting special legislation on the processing of financial 
and credit data from financial agencies, a more secure framework and legal protection is 
established by ensuring legitimate and equitable processing of financial and credit data, while 
also protecting privacy. Therefore, the author considers it necessary, to amend the existing 
legal framework in Icelandic law and to set specific legislation on the above.        
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Formáli  
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði frá lagadeild Háskólans í Reykjavík. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hvort núgildandi regluverk tryggi nægilega 

réttarvernd einstaklinga og lögaðila í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust. Ritgerðin er skrifuð undir handleiðslu Ölmu Tryggvadóttur, og 

þakka ég henni fyrir góða handleiðslu og nytsamlegar ábendingar. Reynsla hennar og 

sérþekking á viðfangsefninu hefur reynst mér mikils virði. Einnig vil ég þakka Sigríði Laufeyju 

Jónsdóttur, forstöðumanni þjónustu- og lögfræðisviðs Creditinfo, fyrir ýmsar leiðbeiningar og 

svör við spurningum sem upp hafa komið í öllu því ferli sem liggur að baki þessari ritsmíð.  

 

Rebekka Bjarnadóttir 

8. júní 2020 
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1 Inngangur  
Söfnun persónuupplýsinga er ekki ný af nálinni og hafa fræðimenn margir skrifað um hugtakið 

friðhelgi einkalífs, að með tölvutækninni muni söfnun og varðveisla upplýsinga um 

einstaklinga leiða til skerðingar á friðhelgi einkalífs þeirra. Sú skerðing felur fyrst og fremst í 

sér brot gegn persónulegum hagsmunum manna.1 Með aukinni tæknivæðingu í 

nútímaþjóðfélagi hefur viðskiptalíf vaxið og samhliða því hefur tæknin gert fólki kleift að afla 

ýmissa upplýsinga um menn og málefni. Þessi þróun hefur haft í för með sér umfangsmiklar 

breytingar varðandi persónuupplýsingar. Starfsemi fyrirtækja fer að miklum leyti fram í 

gegnum Internetið sem gerir allan aðgang að persónuupplýsingum notenda greiðari.2  

Fyrirtæki sem heldur utan um gagnagrunna, sem safna og miðla fjárhagslegum 

upplýsingum, svo sem lánstrausti, vanskilum, greiðslumati og lánshæfismati um einstaklinga 

og lögaðila kallast fjárhagsupplýsingastofa.3 Vinnsla persónuupplýsinga hjá 

fjárhagsupplýsingastofum er sú vinnsla, sem getur haft hvað mest áhrif á getu einstaklinga til 

að gera samning, sem dæmi samning um útlán eða fyrirgreiðslu, sem getur ráðið miklu um 

lifibrauð einstaklinga.4 Hér áður fyrr var vandinn sá að lánveitendur voru ekki upplýstir um 

stöðu lántaka hjá öðrum lánveitendum, og voru því dæmi um að einstaklingar undir tvítugsaldri 

voru gerðir gjaldþrota vegna krafna upp á nokkra tugi þúsunda. Jafnframt voru dæmi um að 

innan 18 mánaða tímabils hefðu verið framkvæmd 25 árangurslaus fjárnám hjá sama 

einstaklingi.5 Þegar litið er til þeirra hagsmuna sem vegast á þegar taka þarf ákvörðun um 

hversu langt eigi að ganga í söfnun og miðlun fjárhagsupplýsinga, þar sem slík söfnun og 

vinnsla má ekki ganga of nærri hinum skráða. Þá ber jafnframt að líta til þess að skráning getur 

veitt skuldurum ákveðið aðhald, því getur markviss skráning og miðlun upplýsinga verið til 

mikilla hagsbóta fyrir lántaka sem og lánveitanda.6 Hún hefur í för með sér að lánveitendur eru 

betur upplýstir um stöðu lántaka og þeir veita því ekki lánafyrirgreiðslur á fölskum forsendum.  

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 réðst Evrópusambandið í umtalsverðar umbætur á 

regluverki fjármálamarkaðar, aukið var eftirlit til að vernda almenning í aðildarlöndum þess. 

                                                
1 Kjartan Gunnarsson, „Friðhelgi einkalífs“ (1978) 31 (3) Úlfljótur, tímarit laganema 171, 224. 
2 Christine Prince, „Do Consumers Want to Control Their Personal Data? Empirical Evidence“ (2018) 110 
International Journal of Human-Computer Studies 21, 21. 
3 S Jollineau, Lloyd Tanlu og Amanda Winn, „Evaluating Proposed Remedies for Credit Rating Agency Failures“ 
(2014) 89 (4) The Accounting review 1399, 1399. 
4 Mario Viola de Azevedo Cunha, Market Integration Through Data Protection: An Analysis of the Insurance 
and Financial Industries in the EU (Springer 2013) 119 <http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-6085-1>. 
5 Reynir Grétarsson, „Meðferð upplýsinga um fjárhagsmálefni“ (1997) 50 (2) Úlfljótur, tímarit laganema 510, 
513. 
6 sama heimild 512-513. 
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Til að mynda var tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB sett á fót til að tryggja 

samræmdan neytendalánamarkað, og til að vernda neytendur sem taka lán á slíkum markaði. 

Sú tilskipun var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun EES-

nefndarinnar nr. 16/2009, og í framhaldi tóku lög nr. 33/2013 um neytendalán gildi. 

Lánastofnanir, svo sem fjármálafyrirtæki og staðbundin fyrirtæki, eru því skyld til að 

framkvæma lánshæfismat, en almennt er litið á slíkt mat sem mikilvægan gæðastimpil víða um 

heim. Tilskipunin mælir fyrir um fulla samræmingu (e. full harmonisation), sem vísar til þess 

að við innleiðingu í landsrétt séu heimildir til frávika frá efnisákvæðum hennar takmarkaðar. 

Með því er leitast eftir að samræma réttarreglur aðildarríkjanna, sem varða 

neytendalánamarkað og því eru heimildir til frávika takmarkaðar, þar sem þær eru sérstaklega 

teknar fram í tilskipuninni.7   

Starfræksla fjárhagsupplýsingastofu hér á landi og vinnsla upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust fyrir einstaklinga og lögaðila er leyfisskyld. Í 15. gr. laga nr. 

90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (hér eftir persónuverndarlög eða pvl.) 

er reglugerðarheimild fyrir fjárhagsupplýsingastofu til að safna upplýsingum er varða 

fjárhagsmálefni og lánstraust fyrirtækja og annarra lögaðila. Slík starfsemi er leyfisskyld, en 

um þessa starfsemi gildir reglugerð nr. 246/2001 um söfnun og miðlun upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust. Reglugerðin tekur eingöngu til fjárhagsupplýsingastofa, m.ö.o. 

hún tekur ekki til vinnslu sérhvers banka eða fjármálafyrirtækja á upplýsingum til eigin nota.8 

Ef um er að ræða að bankar og fjármálastofnanir séu að miðla upplýsingum til 

fjárhagsupplýsingastofu þá fer það eftir reglum um persónuvernd, og trúnaðar- og 

þagnarskyldu fjármálafyrirtækja, sem eru sérreglur gagnvart reglum um persónuvernd og eru 

þær rýmri þar sem þær taka meðal annars til lögaðila, en ákvæði persónuverndarlaga eru fyrst 

og fremst miðuð við einstaklinga.9 Megintilgangurinn með slíkri skráningu og miðlun er að 

veita bönkum, lífeyrissjóðum og öðrum fjármálafyrirtækjum upplýsingar um skuldastöðu 

einstaklinga til að einfalda ákvörðunartökuferli við lánveitingu.10  

Hér á landi er starfandi lögbært eftirlitsstjórnvald, sem ber heitið Persónuvernd. Um er 

að ræða sjálfstæða stofnun með sérstaka stjórn, og er hlutverk hennar meðal annars að annast 

eftirlit með framkvæmd persónuverndarlaga, setja starfsleyfi og úrskurða í ágreiningsmálum. 

                                                
7 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB um lánasamninga fyrir neytendur og um niðurfellingu 
tilskipunar ráðsins 87/102/EBE [2008] OJ L 133/66; Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 - 220. mál, III. tilefni 
og nauðsyn lagasetningar. 
8 Reglugerð um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust nr. 246/2001. 
9 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
10 Mario Viola de Azevedo Cunha (n. 4) 120. 
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Persónuvernd setur starfsleyfi, dæmi um slíkt er til fjárhagsupplýsingastofu varðandi vinnslu 

upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust. Hér ber að vísa til þess að Persónuvernd setur því 

í eðli sínu reglur fyrir heilt svið innan fjármálageirans um lögmæti og meðferð tiltekinnar 

tegundar persónuupplýsinga, sem hún jafnframt úrskurðar um í ágreiningsmálum. Þar að auki 

er Persónuvernd að tryggja réttarvernd einstaklinga við meðferð upplýsinga og jafnframt að 

tryggja réttindi lögaðila. Í ritgerð þessari verða meðal annars þessi hlutverk borin saman, annars 

vegar hlutverk fjárhagsupplýsingastofu, sem er aðeins ein hér á landi, Creditinfo hf., og reglna 

sem þau starfa eftir. Hins vegar reglur sem eftirlitsstofnunin Persónuvernd setur, og hvernig 

þessi tvö hlutverk mætast.  

Varpað verður ljósi á þau lagalegu álitaefni í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 

um fjárhagsmálefni og lánstraust og margvísleg áhrif sem slík vinnsla hefur á stöðu 

einstaklinga og lögaðila, jafnframt verður leitað svara við því hvort þörf sé á sérstakri löggjöf 

um hið síðastnefnda. Í leit að svörum við fyrrnefndri spurningu verður varpað ljósi á efnið og 

leitað í frumgögn, svo sem íslenska löggjöf um persónuvernd og ákvarðanir 

framkvæmdastjórnar ESB, Evrópureglur og norræna löggjöf. Þá verður haft til hliðsjónar 

annað útgefið efni fræðimanna, úrskurðir Persónuverndar og annað efni. Þónokkrir úrskurðir 

hafa gengið í gegn hjá Persónuvernd vegna ágreinings um starfsleyfi fjárhagsupplýsingastofu, 

Creditinfo hf. Fjallað verður um þann ágreining er varðar heimildir, reglur og skilmála í 

starfsleyfi þeirrar stofu í þeim tilgangi að kanna hvort fyrirkomulagið eins og það er í dag tryggi 

nægilega vernd gagnvart einstaklingum og lögaðilum.   

Ritgerðin samanstendur af átta meginköflum. Uppbyggingu er hagað með þeim hætti að 

í öðrum hluta, næst á eftir inngangi, er fjallað um vernd persónuupplýsinga. Þar er gerð grein 

fyrir almennri vernd persónuupplýsinga, uppbyggingu og þróun þess réttarsviðs. Í þriðja hluta 

er vikið að löggjöf á Íslandi á sviði persónuverndar, í upphafi kaflans er í stuttu máli fjallað um 

uppruna EES-samningsins, sem á rætur að rekja til þess að hér á landi hefur verið innleidd 

reglugerð (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 

frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (hér eftir persónuverndarreglugerð eða pvrg.). Reglugerðin var 

innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga. Þar er gildissvið afmarkað og skilgreiningar á hugtökum sem varða 

fjárhagsmálefni einstaklinga og lögaðila. Því næst verður fjallað um reglugerð nr. 246/2001, 

sem er eina réttarheimildin hér á landi sem kveður á um söfnun og miðlun upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust. Í lok kaflans verður síðan vikið að öðrum réttarheimildum, sem 

varða fjárhagsmálefni og lánstraust. Fjórði hluti er tileinkaður fjárhagsmálefnum, þar er varpað 

ljósi á fyrstu skráningu hér á landi um söfnun og miðlun fjárhagsupplýsinga. Að sama skapi 
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verður fjallað um þau öryggissjónarmið, sem leiða þarf við skráningu upplýsinga sem teljast 

til viðkvæms eðlis.  

Fimmti hluti snýr að eftirlitsstjórnvaldinu Persónuvernd, þar sem fjallað verður um 

tilkomu hennar, sem og þróun eftirlitsstjórnvalds innan Evrópusambandsins. Sjötti hluti verður 

þá tileinkaður fjárhagsupplýsingastofum. En eins og fjallað var um hér að ofan, þá er einungis 

ein fjárhagsupplýsingastofa starfandi hér á landi, og því er kaflinn byggður að mestu leyti á 

fjárhagsupplýsingastofunni Creditinfo. Í síðasta hluta ritgerðarinnar er fjallað um svigrúm 

einstakra ríkja sem persónuverndarreglugerðin veitir, en Ísland hefur ekki farið þá leið í 

tengslum við vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust. Þar sem lagasetning hér á 

landi byggir oft á tíðum á fyrirmyndum norræns réttar, telur höfundur mikilvægt að bera saman 

lagaumhverfi Norðurlandanna, sem gildir um miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og 

lánstraust. Að lokum verða helstu sjónarmið dregin saman og komist að niðurstöðu um hvort 

þörf sé á breytingum á núgildandi regluverki um réttarvernd einstaklinga og lögaðila í tengslum 

við vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust.     
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2 Vernd persónuupplýsinga 
Lengi var einstaklingsrétti skipt í tvo hluta, annars vegar persónurétt og hins vegar 

fjármunarétt.11 Persónurétturinn var þá látinn ná yfir mun stærra réttarsvið en nú er, þar töldust 

einnig sifjaréttur og erfðaréttur.12 Einstaklingsréttur snýr að fjárhagslegum og persónulegum 

þáttum sem eru meira eða minna samofnir.13 Af þeim sökum er auðséð að mikil skörun getur 

átt sér stað þegar kemur að efnissviði persónuréttar og annarra undirgreina lögfræðinnar.14 Hér 

á landi hefur meginsvið hinna lögvörðu persónulegu réttinda verið nefnt mannhelgi. Ber því að 

vísa til þess að í hinni fornu lögbók Íslendinga, Jónsbók15, var heill lagabálkur bókarinnar 

helgaður mannhelgi og bar fyrirsögnina „Hér hefr mannhelgi vára ok um frið“. Hugtakið vísar 

til þess sem manninum þykir heilagt og dýrmætt, m.ö.o. sem hann metur mjög mikils.16 Áður 

en lengra er haldið verður vikið í stuttu máli að uppruna og þróun persónuupplýsingaréttar, til 

þess að veita lesendum betri innsýn og þekkingu á þessu mikilvæga réttarsviði.  

 

2.1. Vernd persónuupplýsinga innan Evrópusambandsins  

Frá seinni hluta 20. aldar óx mikil þörf á úrræðum til að vernda friðhelgi einkalífs í tæknivæddu 

nútímaþjóðfélagi. Evrópuráðið (The Council of Europe) var stofnað árið 1949 og var 

meginmarkmið þess að koma á fót nánari þjóðréttarsamvinnu sem miðaði að framförum 

mannréttinda, lýðræðislegum stjórnarháttum, réttarríkis og auk þess að stuðla að eflingu á sviði 

efnahagsmála.17 Ísland varð aðili að Evrópuráðinu árið 1950. Einn mikilvægasti samningur 

ráðsins er Mannréttindasáttmáli Evrópu frá 1950, en fjölmargir aðrir þjóðréttarsamningar hafa 

verið gerðir, sem Ísland er aðili að, svo sem á sviði persónuverndar.18  

Með tækniþróuninni fóru Norðurlöndin að huga að samræmdum reglum um skráningar 

einkaaðila á persónuhögum manna. Svíþjóð var fyrsta landið til að setja á heildarlöggjöf um 

tölvunotkun og varðandi skráningu á einkahögum manna, sem átti sér stað árið 1973.19 

Nágrannalöndin fóru í framhaldi að fjalla um þá hættu sem kerfisbundin skráning 

                                                
11 Þórður Eyjólfsson, Persónuréttur (Hlaðbúð 1967) 9. 
12 Páll Sigurðsson, Mannhelgi: höfuðþættir almennrar persónuverndar (Codex 2010) bls. 24. 
13 Þórður Eyjólfsson (n. 11) bls. 10. 
14 Páll Sigurðsson (n. 12) bls. 25. 
15 Jónsbók frá árinu 1281 eru elstu gildandi lög í íslenska lagasafninu. Bókin hefur verið talin hafa mótað 
réttarvitund þjóðarinnar og varðveiti íslenska tungu og er því ein áhrifamesta bók í réttar- og menningarsögu 
Íslendinga. 
16 Páll Sigurðsson (n. 12) 21. 
17 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Bókaútgáfa Orators 2000) 32. 
18 Björg Thorarensen, „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“ 
(2012) 65 (3) Úlfljótur, tímarit laganema 271, 284. 
19 Swedish Data Act given in the Palace of Stockholm SFS 1973: 289. 
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persónuupplýsinga um einkahagi þeirra hefði í för með sér. Þýskaland lögfesti svipaða löggjöf 

stuttu seinna.20 Þar var í fyrsta lagi greint á milli opinberrar skráningar, í öðru lagi 

einkaskráningar félaga og einkafyrirtækja til eigin nota og í þriðja lagi um skráningu slíkra 

aðila á upplýsingum, sem ætlunin var að miðla til annarra með sölu.21 Árið 1978 lögfestu 

Danmörk og Noregur í meginatriðum eins löggjafir, auk þess að hafa sérákvæði um 

„kreditoplysninger“, þ.e. upplýsingar um fjárhag manna og stofnanir sem afla hvers kyns 

upplýsinga um greiðslugetu og greiðsluþol einstaklinga og lögaðila og veita að lokum 

bankastofnunum og öðrum peningastofnunum aðgang að slíkum upplýsingum.22 Hér á landi 

hafa verið í gildi lög um skráningu og meðferð persónuupplýsinga frá árinu 1981.23 Norrænn 

réttur var hafður til fyrirmyndar á Ísland á þeim tíma og lögfest var ákvæði um 

upplýsingasöfnun sem snertir fjárhag manna og önnur atriði, sem varða lánstraust þeirra. Þar 

var tekið fram að ef aðili óskar eftir að stunda slíka starfsemi skal hann tilkynna tölvunefnd um 

það.24 Eftirlitsaðilinn tölvunefnd sinnti sama hlutverki og Persónuvernd gerir í dag.25 Mikil 

togstreita skapaðist í kjölfarið vegna ólíkrar löggjafar milli landa, þar sem sum aðildarríki 

tryggðu vernd við meðferð persónuupplýsinga á meðan önnur veittu enga vernd.26 Til þess að 

bregðast við þessu lagalega ósamræmi milli aðildarríkja settu Evrópuþingið og ráðið fram 

tilskipun nr. 95/46/EB um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 

frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (hér eftir tilskipun 95/46/EB).  

Tilskipun 95/46/EB hafði að geyma tvö meginmarkmið, annars vegar vernd 

persónuupplýsinga í því skyni að tryggja friðhelgi einkalífs. Hins vegar að tryggja frjálst flæði 

persónuupplýsinga á innri markaðinum (e. internal market), þar sem ósamræmi í löggjöf 

aðildarríkja ESB um vernd persónuupplýsinga var farið að standa í vegi fyrir frjálsu flæði og 

skapaði þar af leiðandi ýmis vandkvæði í efnahagslegu samstarfi ríkjanna.27 Tilskipunin hafði 

                                                
20 Privacy International, the Electronic Information Center (EPIC) and the Center for Media and Communications 
Studies (CMCS), „European Privacy and Human Rights“ (Center for Media, Data and Society 2010) 313 
<https://cmds.ceu.edu/sites/cmcs.ceu.hu/files/attachment/article/275/ephr.pdf?fbclid=IwAR2y0ZyOQFTa1BE_
XgY6m8sqD0oQGTX2k9c9ilI1FnpQ-V6zXEVygvEiBtc>. 
21 Gloria González Fuster, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, b 16 
(Springer International Publishing 2014) 58-59 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05023-2> skoðað 6. 
janúar 2020. 
22 Kjartan Gunnarsson, „Friðhelgi einkalífs“ (1978) 31 (3) Úlfljótur, tímarit laganema 171, 234; Gloria González 
Fuster, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, b 16 (Springer 
International Publishing 2014) 65-66 <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05023-2> skoðað 6. janúar 
2020. 
23 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, 2. Íslenskar réttarreglur um persónuvernd og þróun þeirra. 
24 Kjartan Gunnarsson (n. 1) 236. 
25 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál, IV.3. Nýtt heiti opinbers eftirlitsaðila. 
26 sama heimild, III. Alþjóðleg þróun réttarreglna um vernd persónuupplýsinga. 
27 Christopher Kuner, „Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, 
Present and Future“ (8. desember 2011) OECD Digital Economy Papers 187, 40 16 
<https://doi.org/10.1787/5kg0s2fk315f-en> skoðað 8. febrúar 2020. 
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að geyma bæði efnisreglur og formreglur, einnig ákvæði um að í sérhverju ríki ætti að setja á 

laggirnar sérstaka stofnun, sem hefði það hlutverk að annast eftirlit með framkvæmd laganna, 

hlutverki hennar og úrræði henni til handar.28 Persónuvernd hefur það hlutverk hér á landi. 

Með gildistöku laga nr. 77/2000 var hugtakið persónuupplýsingar rýmkað verulega frá eldri 

lögum nr. 121/1989, en þar er það skilgreint sem „upplýsingar sem varða einkamálefni, 

fjárhagsmálefni eða önnur málefni sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari.“29 Hugtakið var 

hins vegar þrengt þar sem lög nr. 77/2000 tóku aðeins til upplýsinga um einstaklinga, en hvorki 

til stofnana, fyrirtækja né annarra lögpersóna eins og lög nr. 121/1989 gerðu. En þær 

upplýsingar voru hins vegar lögfestar með 45. gr. laga nr. 77/2000.30   

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum 

við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga31 var síðan samþykkt 

þann 14. apríl 2016 og felldi úr gildi tilskipun nr. 95/46/EB.32 Persónuverndarreglugerðin 

geymir hins vegar engin ákvæði sem lúta að vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og hefur 

aðildarríkjum því verið veitt svigrúm til að setja sérreglur er lúta að því efni innan ramma 

reglugerðarinnar. Hér ber að vísa til þess að í frumvarpi laga nr. 90/2018 er tekið fram að sum 

ákvæði laganna, meðal annars vinnsla upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust, ættu frekar 

heima í sérlögum en ákveðið var að viðhalda þeim í pvl. á meðan óljóst væri hvort þau yrðu 

fest í almenn lög, því annars gæti skapast tímabundið lagalegt tómarúm og lakari réttarvernd.33  

Alþjóðlegar skuldbindingar, Evrópureglur og íslenskar réttarreglur um persónuvernd 

hafa allar verið byggðar á þeirri forsendu að friðhelgi einkalífs sé þáttur hvers einstaklings, 

sem telst til grundvallarmannréttinda. Með innleiðingu á persónuverndarlögum nr. 90/2018 var 

vísað til Hæstaréttardóms sem rökstuðnings með tveimur greinum í greinargerð. Þar staðfestu 

íslenskir dómstólar að persónuupplýsingar féllu undir hugtakið friðhelgi einkalífs, sbr. Hrd. 

151/2003 en í því máli taldi Hæstiréttur heilsufarsupplýsingar falla undir hugtakið.34   

 

2.2. Persónuupplýsingar sem þáttur í friðhelgi einkalífs  

Vernd persónuupplýsinga eru einn mikilvægasti hluti af grundvallarmannréttindum 

einstaklinga, og telst þáttur í friðhelgi einkalíf þess. Því er setning réttarreglna um meðferð 

                                                
28 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál, III.3. Tilskipun Evrópusambandsins 95/46/EC. 
29 sama heimild. 
30 Alþt. 1989, A-deild, bls. 630, 632; Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál, II. Íslensk löggjöf um 
friðhelgi einkalífs og meðferð persónuupplýsinga. 
31 Hér eftir persónuverndarreglugerðin eða pvrg.  
32 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál Aðdragandi breytinga. 
33 sama heimild, Meginefni frumvarpsins og efnistök. 
34 Hrd. 27. nóvember 2013 í máli nr. 151/2003. 
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persónuupplýsinga mikilvægur þáttur í aðgerðum ríkisvaldsins til þess að sinna þeirri skyldu 

sem stjórnarskráin leggur á hinn almenna löggjafa í þeim efnum.35 Ef litið er til 

Norðurlandanna, á Íslandi, í Danmörku og Noregi, er vernd persónuupplýsinga hvergi 

sérstaklega tilgreind í stjórnarskrám landanna, heldur er stuðst við ákvæði um friðhelgi 

einkalífs og heimilis.36 Hins vegar samanstendur sænska stjórnarskráin af fjórum mismunandi 

grundvallarákvæðum og þar heimfærir hún vernd persónuupplýsinga undir vernd persónuleika 

einstaklinga (e. protection of personality).37 

Rétturinn til friðhelgi einkalífs og til verndar persónuupplýsinga eru nátengd réttindi, en 

þó aðskilin. Rétturinn til verndar persónuupplýsinga á rætur að rekja til grundvallarréttinda um 

friðhelgi einkalífs.38 Alþjóðlegir mannréttindasamningar, þá sérstaklega Mannréttindasáttmáli 

Evrópu er einn mikilvægasti áhrifavaldur í þróun íslensks réttar varðandi mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar. Ísland er aðili að öllum helstu mannréttindasamningum, sem gerðir voru á 

vegum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins.39 Með Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna40 var árið 1948 fyrst náð samkomulagi aðildaríkja um að virða helstu mannréttindi á 

alþjóðavísu, sú yfirlýsing sneri að, svo dæmi sé tekið, banni við mismunun, rétti til lífs, 

persónufrelsi, friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og tjáningarfrelsi o.fl.41 Á Íslandi voru 

áhrif þessa samninga lítil sem engin fyrstu áratugina, en í kringum 1990 urðu 

grundvallarbreytingar þar á, sem leiddu til þess að Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur 

hér á landi, með lögum nr. 62/1994, og í framhaldi var mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar breytt. Réttinn til friðhelgi einkalífs er að finna í 71. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Í greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 

er að finna eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu: 

 
„Í friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og 
líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Hér falla jafnframt 
undir tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra.“42  

 

                                                
35 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál bls. 26. 
36 Lög um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 71. gr; Lov 1953-06-05 nr. 169 Danmarks Riges 
Grundlov, §71; LOV-1814-05-17 Kongeriket Norges Grunnlov §102. 
37 González Fuster (n. 21) 185. 
38 Evrópustofnun grundvallarmannréttinda o.fl., Handbook on European Data Protection Law (2018. útg., 
Publications Office of the European Union 2018) bls. 18. 
39 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 71. 
40 The Universal Declaration of Human Rights. Samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 
1948 með samþykkt 217 A (III). UN Doc. A/810, bls. 71. 
41 Björg Thorarensen (n. 39) 75. 
42 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, 2099. 
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Í lögskýringargögnum með 71. gr. stjórnarskrárinnar er umfjöllun hvenær skráning 

persónuupplýsinga um einstaklinga teljist brot gegn friðhelgi einkalífs. En þar er fyrst og fremst 

átt við hve langt megi ganga í skráningu, sem er fyrir fram skipulögð á lífsháttum manns og 

högum og meðferð slíkra upplýsinga.43 Til þess að skylda þessi hvíli ekki einungis á ríkinu, að 

forðast afskipti af einkalífi manna og persónulegum högum, var því skylda lögð á ríkið að binda 

í löggjöf skýrar reglur um öflun, skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Hvort sem um er 

að ræða meðhöndlun stjórnvalda eða einkaaðila á slíkum upplýsingum og rétt einstaklings til 

aðgangs að upplýsingum um sjálfan sig.44 Við þessu var brugðist með setningu laga um 

meðferð og skráningu persónuupplýsinga nr. 121/1989. Í næsta kafla verður fjallað um hvernig 

ríkið uppfyllir framangreinda skyldu með umfjöllun um löggjöf um vernd persónuupplýsinga 

á Íslandi og reglur er varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga, sem og lögaðila. Þá 

verða aðrar réttarheimildir er varða fjárhagsmálefni og lánstraust skoðaðar, til að greina betur 

tilgang fyrir söfnun og miðlun slíkra upplýsinga.  

 

 

 

  

                                                
43 sama heimild. 
44 sama heimild. 
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3 Löggjöf á Íslandi  
Ákvæði Reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2016/679 um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga fékk lagagildi 

hér á landi með lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Í þessum 

kafla verður vikið að þeim réttarreglum, sem gilda um vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni 

og lánstraust einstaklinga og lögaðila. Fjallað verður um lög nr. 90/2018 um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga, þar verða hugtök skilgreind til þess að gefa lesendum betri innsýn 

í þá réttarheimild. Því næst verður vikið að reglugerð nr. 246/2001, sem er eina réttarheimildin 

hér á landi sem kveður á um vinnslu, söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og 

lánstraust. Að lokum verður fjallað um aðrar réttarheimildir sem varða áðurnefnd atriði, það er 

fjárhagsmálefni og lánstraust. Áður en lengra er haldið, verður stuttlega gerð grein fyrir aðild 

Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og hvernig löggjöf um vinnslu 

persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust hefur þróast innan ESB og á Íslandi.  

 

3.1. EES-samningurinn 

Árið 1960 voru stofnuð svokölluð fríverslunarsamtök Evrópu (European Free Trade 

Association) (hér eftir EFTA) undir forystu Bretlands. Þar tóku alls sjö ríki höndum saman, 

það er Austurríki, Bretland, Danmörk, Noregur, Portúgal, Sviss og Svíþjóð. Markmið EFTA- 

ríkjanna var að ná samvinnu í efnahags- og viðskiptamálum án þess þó að gangast við þeim 

skuldbindingum sem Evrópusambandið (hér eftir ESB) fól í sér.45 Ísland gekk í EFTA árið 

1970 og árið 1972 var gerður fríverslunarsamningur meðal EFTA og bandalaganna, sem kvað 

meðal annars á um að tollar og höftum á innflutningi yrði aflétt milli einstakra EFTA-ríkja og 

bandalaganna.46 Í kjölfar fríverslunarsamningsins höfðu EFTA-ríkin vilja til að ná samningi 

um frekari aðgang að innri markaði bandalagsins og hófust því frekari viðræður um að koma á 

fót evrópsku efnahagssvæði. Árið 1992 leiddu umræddar samningsviðræður til samninga um 

hið Evrópska efnahagssvæði.47 Samningurinn var lögfestur hér á landi með lögum nr. 2/1993 

um Evrópska efnahagssvæðið48. Meginmál EES-samningsins er með vissri einföldun tilkomin 

frá efnisákvæðum Rómarsáttmálans, sbr. nú sáttmálinn um framkvæmd Evrópusambandsins.49 

                                                
45 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (Hið 
íslenska bókmenntafélag 2011) 115. 
46 Eiríkur Bergmann Einarsson, Evrópusamruninn og Ísland: leiðarvísir um samrunaþróun Evrópu og stöðu 
Íslands í evrópsku samstarfi (Háskólaútgáfan 2003) 81-83. 
47 Alyson Bailes o.fl., Saga Evrópusamrunans, Evrópusambandið og þátttaka Íslands (Auðunn Arnórsson o.fl. 
ritstj., Háskólaútgáfan 2015) 112. 
48 Hér eftir EES-samningurinn  
49 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 45) 128.    
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Meginhugmyndin á bak við EES-samninginn var að taka upp verulegan hluta af regluverki 

ESB, sérstaklega hvað varðar ákvæðin um fjórfrelsið og samkeppnisreglurnar, og skapar þar 

með eitt einsleitt efnahagssvæði.50 Í aðfararorðum að EES-samningnum er einnig vísað til 

þeirra mikilvægu dómstólaverndar þegar kemur að réttindum einstaklinga samkvæmt 

samningnum.51  

EFTA-ríkjum ber að innleiða ESB-gerð í landsrétt, sem tekin er upp í EES-samninginn. 

Gerður er þó greinarmunur við innleiðingu á tilskipun og reglugerð, þar sem kveðið er á um í 

7. gr. EES-samningsins að reglugerðir skulu teknar í heild sinni og lögfestar í landsrétt. Hins 

vegar ef um tilskipun er að ræða, hafa stjórnvöld val um form og aðferð við innleiðingu.52 

Þannig er texti reglugerðar þýddur yfir á íslensku og lögfestur í heild sinni í íslenskan landsrétt. 

Því eru reglugerðir ESB-réttar ein öflugasta lagasetningartækið sem stofnanir bandalagsins 

hafa. Reglugerðir ESB-réttar fá hins vegar ekki beint gildi í EFTA-ríkjunum, nema þær falli 

innan sviðs EES-samningsins. Ákvörðun er tekin af sameiginlegu EES-nefndinni, og þá verða 

EFTA-ríkin skuldbundin til að leiða þær í lög.53 

 

3.2. Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga 

Lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga tóku gildi þann 15. júlí 2018. 

Með þeim voru lögfest ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 frá 27. apríl 

2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 

slíkra upplýsinga. Reglugerðin veitir aðildarríkjum heimild til að setja sérreglur um vinnslu 

upplýsinga um fjárhagsmálefni, en hér á landi var ákveðið að viðhalda þeim inni í 

persónuverndarlögum. Í þessum kafla verður fjallað um markmið og tilgang laganna, því næst 

verður fjallað um helstu skilgreiningar, jafnframt verður vikið að þeim meginreglum sem gilda 

við vinnslu fjárhagsupplýsinga og lánstrausts einstaklinga og lögaðila. Að lokum verður fjallað 

um 15. gr. pvl., þar er reglugerðarheimild til ráðherra til setningar fjárhagsupplýsingastofu og 

vinnslu upplýsinga, sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila.  

 

                                                
50 Alþt. 1992, A-deild, þskj. 1062 - 1. mál. um I. hluta; Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 33) bls. 147. 
51 Alþt. 1992, A-deild, þskj. 1062 - 1. mál. fylgiskjal I . 
52 „Tengsl Íslands og Evrópusambandsins - Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen 
og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu“ (Forsætisráðuneyti 2007) 
<https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/frettir/skyrslaevropunefndar-.pdf>, 2.8. 
Innleiðing ESB-gerða á Íslandi. 
53 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 86–88. 
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3.2.1. Markmið  

Í 1. gr. pvl. er að finna markmiðsyfirlýsingu með löggjöf þessari, sem er tvíþætt. Annars vegar 

er kveðið á um að tryggja samræmi við grundvallarsjónarmið, reglur um persónuvernd og 

friðhelgi einkalífs54 þegar farið er með persónuupplýsingar. Hins vegar skulu lögin tryggja 

áreiðanleika og gæði upplýsinga sem notuð eru og frjálst flæði á innri markaði Evrópska 

efnahagssvæðisins. Í 2. mgr. síðastnefndu greinar er síðan að finna ákvæði um Persónuvernd, 

sem er sjálfstæð stofnun með sérstaka stjórn, sem annast eftirlit með framkvæmd 

persónuverndarlöggjafarinnar, gildir það jafnt um ákvæði reglugerðarinnar. 

Markmiðsyfirlýsing persónuverndarreglugerðarinnar er í grundvallaratriðum eins, hana 

er að finna í 1. gr. pvrg. Þar er kveðið á um vernd einstaklinga er varða vinnslu 

persónuupplýsinga og um reglur í tengslum við frjálsa miðlun þeirra, grundvallarréttindi og 

frelsi einstaklinga, og að lokum markmiðið um frjálst flæði innan sambandsins.  

 
3.2.2. Gildissvið  

Með lögfestingu nýju persónuverndarlaganna var ekki ætlunin að breyta efnislegu gildissviði 

eldri persónuverndarlaganna, en þó voru nokkrar nýjar sérreglur, sem höfðu bæst við sem fara 

eftir ákvæðum persónuverndarreglugerðarinnar.55 Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. pvrg. nær efnislegt 

gildissvið til vinnslu persónuupplýsinga, sem er að hluta eða í heild sjálfvirk og um vinnslu 

sem er með öðrum aðferðum. En þær upplýsingar eru varðveittar í skrá56 eða verða varðveittar 

þar. 

Hins vegar var nýmæli um landfræðilegt gildissvið komið á fót með pvrg.57 Þar sem 1. 

mgr. 3. gr. reglugerðarinnar kveður á um að hún gildi um vinnslu persónuupplýsinga, óháð því 

hvar starfsstöðvar ábyrgðar- eða vinnsluaðila er, svo lengi sem hún er innan EES, óháð því 

hvar vinnslan fer fram. Í 2. mgr. 3. gr. er jafnframt kveðið á um að gildissvið reglugerðarinnar 

nái einnig til vinnslu ábyrgðar- og vinnsluaðila, sem ekki hafa starfstöð innan EES, en veita 

einstaklingum vöru og þjónustu eða hafa eftirlit með einstaklingum innan EES. Ástæðan á bak 

við þessi nýmæli er að tryggja að einstaklingum sé ekki veitt lakari vernd sem þeir eiga 

samkvæmt reglugerð þessari, og er það gert með því að færa vissa skyldu á ábyrgðar- og 

                                                
54 Hér vísast til 71. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944  og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 
62/1994.  
55 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
56 Hugtakið skrá er skilgreint í 5. tl. 3. gr. pvl. sem: „Skipulagt safn persónuupplýsinga sem er aðgengilegt 
samkvæmt tilteknum viðmiðunum, hvort heldur það er miðlægt, dreift eða skipt upp eftir notkun eða 
staðsetningu.“ 
57 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, Helstu breytingar sem frumvarpið hefur í för með sér. 
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vinnsluaðila sem hafa ekki staðfestu innan EES.58 Til að afmarka enn frekar gildissvið 

persónuverndarlaganna verður farin sú leið að skilgreina grundvallarhugtök, sem fram koma í 

3. gr. laganna í næstu tveimur undirköflum.  

 

3.2.3. Skilgreiningar  

Persónuupplýsingar eru allar þær upplýsingar sem eru persónugreindar eða 

persónugreinanlegar, þ.e. allar þær upplýsingar sem tengjast beint eða óbeint tilteknum 

einstaklingi.59 Persónuverndarreglugerðin gerir ráð fyrir að persónuupplýsingahugtakið nái 

einungis til upplýsinga um einstaklinga, en ekki til fyrirtækja, stofnana, né annarra lögaðila, 

sbr. 14. liður formála reglugerðarinnar. Það útilokar hins vegar ekki að í lögum séu sérreglur, 

sem veita fyrirtækjum betri vernd, eins og sjá má í 15. gr. pvl., þar sem kveðið er á um þau 

réttindi lögaðila við vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust þeirra í tengslum við 

vinnslu fjárhagsupplýsingastofa, í því skyni að miðla þeim til annarra.60 Einstaklingur sem 

persónuupplýsingar má rekja til er gjarnan nefndur „hinn skráði“.61 Þá ber að vísa til þess að 

hér er átt við þá vinnslu hins skráða sem upplýsingarnar fjalla um. Taka þarf mið af öllum þeim 

aðferðum sem eðlilegt sé að ábyrgðaraðili eða annar noti til að bera kennsl á viðkomandi 

einstakling, svo upplýsingarnar séu persónugreinanlegar eða rekjanlegar.62  

Vinnsla er skilgreind í 4. tl. 3. gr. pvl. sem „aðgerð eða röð aðgerða þar sem 

persónuupplýsingar eru unnar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk eða ekki“. Nánast öll 

meðhöndlun persónuupplýsinga telst sem vinnsla.63 Þessi vinnsla inniheldur, svo dæmi sé 

tekið, söfnun, skráningu, skoðun, dreifingu, eyðileggingu o.s.frv.64 Vert er að nefna að 

„sjálfvirk vinnsla“ hefur sömu merkingu og „rafræn vinnsla“, sem notast var við í eldri 

persónuverndarlögunum, og er því auðséð að þegar vinnsla um persónuupplýsingar er að öllu 

leyti unnin eða varðveitt í tölvu er vinnslan sjálfvirk.65 Hún hefur mun meiri vinnslumöguleika 

með tölvutækni, heldur en handvirk vinnsla, sem dæmi má nefna dreifingar og endurvinnsla 

                                                
58 European Data Protection Board, „Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3)“ (12. 
nóvember 2019) 17 <https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-
territorial-scope-gdpr-article-3-version_en> skoðað 15. mars 2020. 
59 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
60 sama heimild. 
61 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög: skýringarrit (Fons Juris 2015) 48. 
62 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
63 Christopher F Mondschein og Cosimo Monda, „The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) in a 
Research Context“ í Pieter Kubben, Michel Dumontier og Andre Dekker (ritstj.), Fundamentals of Clinical Data 
Science (Springer International Publishing 2019) <https://doi.org/10.1007/978-3-319-99713-1_5> skoðað 24. 
janúar 2020. 
64 Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, 4. tl. 3. gr. 
65 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, hér var ákveðið að fara sem næst orðunum „automated 
processing“ með því að notast við orðalagið „sjálfvirk vinnsla“. 
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varðveittra upplýsinga.66 Meginreglan um sjálfvirka vinnslu var lögfest í 1. mgr. 4. gr. pvl., 

sem vísar jafnframt til þess að vernd einstaklinga eigi jafnt við um sjálfvirka sem og handvirka 

vinnslu persónuupplýsinga, ef þær upplýsingar eru eða eiga að vera varðveittar í skrá.67  

Viðkvæmar persónuupplýsingar eru mönnum sérlega viðkvæmar, sem dæmi má nefna 

upplýsingar um litarhátt, kynhneigð, kynþátt, heilsufar, og svo framvegis.68 Til þess að vinnsla 

viðkvæmra persónuupplýsinga sé heimil þarf hún að uppfylla sérstök skilyrði, sem kveðið er á 

um í 9. og 11. gr. pvl. Þar sem fjárhagsmálefni eru ekki talin upp í fyrrnefndum greinum fellur 

slík vinnsla ekki undir viðkvæmar persónuupplýsingar. Fjárhagsmálefni teljast því ekki til 

viðkvæmra upplýsinga í skilningi 3. tl. 3. gr., því nægir ábyrgðaraðila að vinna með slíkar 

upplýsingar ef hann byggir heimild sína á einhverjum af töluliðunum sex í 9. gr., sem dæmi 

samþykki hins skráða. Hér ber þó að líta til þess að þótt fjárhagsupplýsingar teljist ekki til 

viðkvæmra persónuupplýsinga, þá teljast þær eðli sínu samkvæmt viðkvæms eðlis, sem dæmi 

eru einkafjármál, lánstraust, skuldir og eignir upplýsingar sem flestir vilja ekki afhjúpa. 

 

3.2.4. Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili  

Ábyrgðaraðili hefur ákvörðunarvald um vinnslu persónuupplýsinga og ákveður aðferð og 

tilgang með vinnslunni. Hugtakið er skilgreint í 6. tl. 3. gr. pvl. og á sér hliðstæðu í 7. tl. 4. gr. 

pvrg. Þar er það skilgreint sem einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, sérstofnun eða 

annar aðili sem ákvarðar einn eða í samvinnu við aðra tilgang og aðferðir við vinnslu 

persónuupplýsinga. Ábyrgðaraðili sem getur í tilvikum verið einstaklingur og lögaðili, verður 

að hafa aðildarhæfi, og ef svo ber undir, þá verður hann að geta svarað til saka í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga fyrir dómstólum.69  

Ábyrgðaraðila ber að veita hinum skráða vitneskju um þá vinnslu persónuupplýsinga sem 

fer fram á hans vegum í síðasta lagi á þeim tímapunkti þegar upplýsingum er safnað. Hugtakið 

söfnun er ein tegund af vinnslu upplýsinga, en hún á við þegar ábyrgðaraðili safnar 

upplýsingum og geymir jafnframt þegar hinn skráði hefur samband við ábyrgðaraðila að eigin 

frumkvæði og veitir honum persónuupplýsingar.70 Ábyrgðaraðili getur falið öðrum vinnslu 

þeirra, sem dæmi vinnsluaðila, en svo lengi sem ákvörðunarvaldið um meðferð vinnslu er í 

höndum ábyrgðaraðila telst hann ábyrgur fyrir vinnslunni.  

                                                
66 Jón G. Briem, „Meðferð upplýsinga um fjárhagsmálefni“ (1997) 50 (2) Úlfljótur, tímarit laganema 508, 508; 
Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 - 622. mál. 
67 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
68 sama heimild. 
69 sama heimild, athugasemdir við 6. tl. 1. mgr. 3. gr. 
70 Kristian Korfits Nielsen og Henrik Waaben, Lov om behandling af personoplysninger (Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 2001) 298. 
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Hann getur haft útibú hér á landi eða innan EES, eða í höfuðstöðvum utan sem og innan 

EES, með því skilyrði að hann hagi vinnslu persónuupplýsinga í samræmi við 

persónuverndarlög hérlendis. Þessi framkvæmd var staðfest í framkvæmd Evrópudómstólsins 

í máli Google Inc gegn Marino González71. Í því máli hafði einstaklingur óskað eftir því að 

upplýsingar um að eignir hans, sem settar höfðu verið á nauðungarsölu yrðu gerðar 

óaðgengilegar í leitarvél Google Inc. Spænska Persónuverndarstofnunin úrskurðaði að Google 

Spain og Google Inc. væru ábyrg fyrir vinnslu persónuupplýsinganna, og að eyða þyrfti þeim 

í samræmi við spænsk lög. Málið fór fyrir Landsrétt Spánar, sem óskaði eftir forúrskurði 

Evrópudómstólsins. Dómstóllinn taldi að vinnsla persónuupplýsinga næði yfir vinnslu á 

leitarvél, sá sem rekur slíka leitarvél yrði að líta á sem ábyrgðaraðila, og því giltu spænsk lög 

um vinnsluna.72 Hafi ábyrgðaraðili staðfestu hér á landi og t.d. í Svíþjóð nægir honum ekki að 

hlíta ákvæðum laga nr. 90/2018 heldur þarf hann einnig að fara eftir sænskum lögum, það er 

ef umrædd vinnsla fer einnig fram í Svíþjóð.73 

Vinnsluaðili er sá aðili sem vinnur með persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila. 

Hugtakið er skilgreint í 7. tl. 3. gr. pvl. og á sér hliðstæður í 8. tl. 4. gr. pvrg. en þar er kveðið 

á um að vinnsluaðili sé einstaklingur eða lögaðili, opinbert yfirvald, stofnun eða annar aðili og 

að mikilvægt sé að vinnslan sé byggð á vilja ábyrgðaraðila, og fari fram fyrir hönd hans. 

Vinnsluaðili hefur ekki heimild til þess að leita til annars vinnsluaðila, þ.e. til undirvinnsluaðila 

(e. sub-processor) nema með sértækri heimild ábyrgðaraðila.74 Ef undirvinnsluaðila tekst ekki 

að uppfylla ábyrgðarskyldur sínar, þá er ábyrgðaraðili ábyrgur fyrir þeim mistökum en ekki 

vinnsluaðili, sbr. 28. pvrg. Hafa ber til hliðsjónar að hugtakið vinnsla, sem skilgreint var hér 

að framan, getur átt við að vinnsla vinnsluaðila getur verið fólgin í því að eyða eða miðla 

upplýsingum.75  

Hér er því ljóst að fjárhagsupplýsingastofur vinna með upplýsingar sem eru viðkvæms 

eðlis og geta fjárhagsupplýsingastofur bæði verið ábyrgðar- og vinnsluaðili. Fjármálafyrirtæki 

sem miðla upplýsingum sín á milli og til fjármálaupplýsingastofu eru ábyrgðaraðilar og þá er  

fjárhagsupplýsingstofa vinnsluaðili í þeim tilvikum.76 Hins vegar telst hún ábyrgðaraðili ef hún 

hefur rekstur upplýsingakerfa undir sínum höndum þegar það kemur að því að setja 

                                                
71 Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Espanola de Protección de Datos, Mario Costeja González [2014]. 
72 sama heimild, málsgrein 60. 
73 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál, athugasemd við 5. gr. 
74 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
75 Hér vísast í úrskurð Persónuverndar í máli nr. 2012/306 frá 21. ágúst 2002 en þar var B og fimmmenningunum 
talið heimilt að afhenda Búnaðarbanka Íslands þær upplýsingar sem B aflaði hjá stofnfjáreigandaskrá SPRON, og 
fá aðstoð bankans við vinnslu þeirra. Þar var Búnaðarbankinn talinn hafa réttarstöðu sem vinnsluaðili hinna skv. 
fimmmenningum í málinu.  
76 Úrskurður Persónuverndar 17. apríl 2020 í máli nr. 2020010600. 



 16 
 
 

 

upplýsingakerfi á fót í því skyni að vinna með upplýsingar og miðla þeim til lánveitenda, sem 

dæmi til fjármálafyrirtækis.77 Þá er ljóst að báðir aðilar, þ.e. ábyrgðar- og vinnsluaðili bera 

ábyrgð á sínum þáttum vinnslunnar, og gilda þá meginreglur laganna um það, sem verður 

fjallað um í næsta kafla.  

 

3.2.5. Meginreglur um vernd persónuupplýsinga 

Vinnsla persónuupplýsinga verður að vera í samræmi við grundvallarreglur 1.-6. tl. 8. gr. 

laganna. Í 1. tl. er svokölluð sanngirnisregla, sem felur í sér að vinnsla persónuupplýsinga skal 

vera unnin með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti. Hér vísast jafnframt til 39. liðar 

formála pvrg. þar er tekið er fram að einstaklingum skal vera ljóst þegar persónuupplýsingum 

um þá er safnað, þær skoðaðar, notaðar eða unnar. Með því er átt við að einstaklingur fái 

vitneskju um vinnslu upplýsinga, sem sé eða muni verða unnið með. Í 2. tl. er kveðið á um 

tilgangsregluna, sem felur í sér að persónuupplýsingar skulu vera fengnar í yfirlýstum tilgangi, 

það er tilgreindum, skýrum og lögmætum tilgangi. Ákveða þarf tilgang vinnslunnar áður en 

vinnsla hefst, og ekki má vinna í öðrum og óskyldum tilgangi.78 Þegar unnið er með 

viðkvæmari persónuupplýsingar eða upplýsingar, sem hafa meiri afleiðingar í för með sér, 

þeim mun mikilvægara er að tilgangurinn sé skýr, vel afmarkaður og málefnalegur.79 Vinnsla 

telst málefnaleg þegar hún samrýmist eðli viðkomandi starfsemi sem ábyrgðaraðili hefur með 

höndum.80 Í 3. tl. er fjallað um meðalhófsregluna, sem felur í sér að vinnsla persónuupplýsinga 

megi ekki ganga lengra en þörf krefur í því skyni að ábyrgðaraðili nái markmiði sínu sem 

honum er heimilt að ná, það er lágmörkun gagna, það sem telst nauðsynlegt við tilgang 

vinnslunnar.81 Í 4. tl. birtist áreiðanleikareglan, þar sem fjallað er um að persónuupplýsingar 

eigi að vera áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. Áreiðanleiki vísar til trausts og 

trúverðugleika, og því ber að gæta að skrár, sem eru í sífelldri notkun, geymi réttar upplýsingar 

en afmá skal úreltar.82 

Vinnsla persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni hefur umfangsmikil áhrif á réttindi og 

frelsi einstaklingsins, slík vinnsla hefur bæði kosti og galla. Kostirnir sem fylgja slíkri vinnslu 

tengjast útlánum og fjármálaþjónustu o.fl. Þeir gallar sem geta fylgt slíkri vinnslu er að hún 

getur gengið of nærri friðhelgi einkalífs hins skráða. Ef vinnslan bregður út af eða ef 

                                                
77 Úrskurður Persónuverndar 28. september 2017 í máli nr. 2016/1138. 
78 Þórður Sveinsson, „Grunnreglur 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga“ 
(2003) 56 (3) Úlfljótur, tímarit laganema 405, 423. 
79 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
80 sama heimild. 
81 sama heimild. 
82 Þórður Sveinsson (n. 78) 443. 
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upplýsingar eru óáreiðanlegar getur slík vinnsla leitt til útilokunar frá þjónustu, jafnvel að 

orðspor viðkomandi verði fyrir hnjaski. Í því samhengi, má benda á einn stærsta öryggisbrest 

sem varð í Bandaríkjunum hjá fyrirtækinu Equifax, sem er ein stærsta fjárhagsupplýsingastofa 

þar í landi. En þar láku upplýsingar um meira en 145 milljónir bandaríska neytendur. Talið var 

að orsökin hafi meðal annars verið annmarkar á netöryggi.83 Af þessu máli má draga þann 

lærdóm hversu gríðarlega mikilvægt það er að farið sé eftir reglum og öryggi sé gætt þegar um 

viðkvæmar upplýsingar er að ræða. Vikið verður frekar að þessu máli í kafla 4.1.2. þar sem 

fjallað verður um öryggissjónarmið við skráningu og miðlun fjárhagsupplýsinga. Næst verður 

fjallað um ákvæði 15. gr. pvl., þar sem kveðið er á um vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni 

og lánstraust.   

 

3.2.6. Ákvæði 15. gr. persónuverndarlaga  

Persónuverndarreglugerðin geymir engin ákvæði sem kveða á um vinnslu upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust, og því hafa aðildarríki svigrúm til setningar sérregla. Hér ber að 

vísa til þess að aðildarríkjum er heimilt að viðhalda eða innleiða sértækari ákvæði til þess að 

samræma beitingu reglugerðarinnar, svo lengi sem vinnslan sé annars vegar nauðsynleg til að 

uppfylla lagaskyldu, sem hvílir á ábyrgðaraðila. Hins vegar að hún sé nauðsynleg og unnin í 

þágu almannahagsmuna, sem ábyrgðaraðili fer með.84 Tekið er fram í frumvarpi, sem varð að 

lögum nr. 90/2018, að ætla mætti að ákvæði 15. gr. ætti frekar heima í sérlögum, hins vegar 

var tekin ákvörðun um það að viðhalda því ákvæði innan persónuverndarlaga þar til ljóst væri 

hvort það yrði fest annars staðar í almenn lög. Að öðru leyti gæti skapast tímabundið lagalegt 

tómarúm, og þar af leiðandi lakari réttarvernd.85 Þá kveður 15. gr. pvl., á um vinnslu upplýsinga 

um fjárhagsmálefni og lánstraust, þar segir:    

 

„Starfræksla fjárhagsupplýsingastofu og vinnsla upplýsinga sem varða 
fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila, þ.m.t. vanskilaskrá og gerð 
lánshæfismats, í því skyni að miðla þeim til annarra, skal bundin leyfi 
Persónuverndar“. 

 

                                                
83 Electronic Privacy Information Center, „Equifax Data Breach“ <https://epic.org/privacy/data-breach/equifax/> 
skoðað 6. maí 2020. 
84 Article 29 Working Party, „Guidelines on automated individual decision-making and profiling for the purposes 
of Regulation 2016/679“ <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053> skoðað 1. 
mars 2020, B. Lawful bases for processing. 
85 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, 7. Meginefni frumvarpsins og efnistök. 
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Síðastnefnda grein kveður jafnframt á um að hún gildi einnig um vanskilaskráningar, þá 

hafa allmargir úrskurðir fallið hjá Persónuvernd er varða ágreining um heimildir, samkvæmt 

lögum, reglum og starfsleyfi fjárhagsupplýsingastofu, sem er eingöngu hérlendis Creditinfo hf. 

Nánar verður tíundað um þann ágreining í kafla 6 þar sem fjallað er um fjárhagsupplýsingastofu 

Creditinfo og fjárhagsmálefni. Meginreglan er þó sú að lögaðilar falli ekki undir gildissvið pvl., 

sú skipan hefur verið allt frá setningu fyrstu persónuverndarlaganna frá 1981, en hér er um 

undantekningu frá þeirri meginreglu að ræða. Því gilda eingöngu tiltekin ákvæði pvl. um 

lögaðila, þau sömu og voru í eldri pvl.86 Almennar reglur laganna eiga hins vegar við um 

einstaklinga án sérstakrar skilgreiningar.87 Í frumvarpi er varð að persónuverndarlögum er tekið 

fram að atvinnufyrirtæki geti verið grundvöllur fyrir lífsviðurværi einstaklinga, og í því felst 

ákveðin sanngirni meðal annars að skráning fyrirtækja sé háð reglum á vanskilalista. Jafnframt 

að hagsmunir atvinnulífsins af ábyrgum lánveitingum séu tryggðir.88  

Hér ber að vísa til þess að í persónuverndarlögum nr. 121/1989 var V. kafli laganna 

tileinkaður reglum um starfsemi þeirra sem skrá upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust 

í þeim tilgangi að miðla slíkum upplýsingum. Við lögfestingu á V. kafla var litið til fordæma 

Norðurlandanna, þá einkum í Danmörku og Noregi. Þegar lögfest voru síðan lög nr. 77/2000 

var sá kafli tekinn út, þar sem tilskipun 95/46/EB kvað ekki á um sérreglur fyrir ákveðnar 

starfsgreinar, eins og tíðkast í lögum nr. 121/1989. Því var með lögfestingu á lögum nr. 77/2000 

starfsemi fjárhagsupplýsingastofu látin falla undir almennar reglur tilskipunarinnar. Í tilskipun 

95/46/EB var hins vegar tekið fram að ekki væri staðið í vegi fyrir að slíkar reglur yrðu settar 

í lög einstakra ríkja. Hér á landi var þó sú leið farin að vísa í 45. gr. laga nr. 77/2000 um að 

ráðherra setji reglugerð um nánar tilgreinda starfsemi.89 Því næst verður fjallað um reglugerð 

nr. 246/2001, sem sett var sem stoð í síðastnefndu grein.  

 

3.3. Reglugerð nr. 246/2001 um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni 

og lánstraust  

Reglugerð nr. 246/2001 um söfnum og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust er 

eina réttarheimildin hér á landi þar sem kveðið er á um vinnslu, söfnun og miðlun upplýsinga 

                                                
86 Þau eru 17. gr. um upplýsingarétt hins skráða, 20. gr. um rétt til leiðréttingar og eyðingar gagna, 25. gr. um 
meðferð vinnsluaðila á upplýsingum, 31. gr. um leyfisskyldu vinnslu, 32. gr. um forsendur leyfisveitingar, 33. gr. 
um skilmála, 5. og 6. tölul. 1. mgr. 41. gr. um aðgang Persónuverndar að upplýsingum o.fl., 6. tölul. 42. gr. um 
stöðvun vinnslu o.fl., 45. gr. um dagsektir, 48. gr. um refsingar og 51. gr um bætur.     
87 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, athugasemd við 15. gr. 
88 sama heimild. 
89 Alþt. 1989, A-deild, bls. 630; Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál. V.4. Sérreglur um ákveðna 
starfsemi. 
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um fjárhagsmálefni og lánstraust. Reglugerðin var sett með stoð í 2. mgr. 45. gr. eldri 

persónuverndarlaga nr. 77/2000, sem nú er 15. gr. laga nr. 90/2018. Þess má geta að reglugerðin 

er frá árinu 2001 og hefur ekki tekið breytingum síðan þá. Umhverfið hefur hins vegar breyst 

gífurlega, eins og sjá má í komandi köflum. Því ber að velta því fyrir sér hvort reglugerð þessi 

geti ein og sér staðið undir þeirri umfangsmiklu vinnslu sem fer fram hjá 

fjárhagsupplýsingastofu. Að sama skapi hvort eðlilegt sé að vinnsla sama ábyrgðaraðila skiptist 

eins og hér háttar til á millri settra laga í reglugerð og svo almennra ákvæða 

persónuverndarlaga. Jafnframt má velta því fyrir sér hvort þessi skipting valdi réttaróvissu, sem 

dregur úr fyrirsjáanleika. Til þess að lesandi átti sig á þeim ákvæðum sem hér um ræðir verður 

fyrst fjallað um almenn ákvæði reglugerðarinnar. 

 
3.3.1. Markmið og tilgangur  

Reglugerðin mælir fyrir um heimild til söfnunar og skráningar upplýsinga, sem varða 

fjárhagsmálefni og lánstraust fyrirtækja, auk annarra lögaðila. Í þeim tilgangi að miðla 

upplýsingum til annarra. Slík starfsemi er bundin leyfi Persónuverndar og gilda ákveðin ákvæði 

pvl. um hana.90 Markmiðsyfirlýsingu reglugerðarinnar er að finna í 1. gr. Þar er mælt fyrir um 

að með reglugerð um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust sé verið 

að „tryggja öryggi, áreiðanleika og gæði vinnslu upplýsinga er lúta að fjárhagsmálefni og 

lánstrausti einstaklinga, fyrirtækja og annarra lögaðila.“91 Þá er jafnframt tekið fram að 

starfsemi sem felur í sér vinnslu og útgáfu  skýrslna um lánshæfi falli ekki undir reglugerðina. 

Kveðið er á um í 2. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar að hún taki eingöngu til vinnslu í því skyni að 

miðla upplýsingum til annarra um fjárhagsmálefni og lánstraust. Vinnsla sem stofnuð er án 

slíks tilgangs, sem dæmi vinnsla sérhvers fjármálafyrirtækis sem eru eingöngu til eigin nota, 

fellur því utan gildissviðs reglugerðarinnar. Reglugerðin þjónar þeim tilgangi að Persónuvernd 

veiti leyfi fyrir söfnun og skráningu slíkra upplýsinga, sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust 

einstaklinga og lögaðila. Persónuvernd metur hvort aðili sé líklegur til að geta fullnægt 

skyldum ábyrgðaraðila, skv. persónuverndarlögum. Sá handhafi sem getur fengið slíkt leyfi í 

þessum reglum er nefndur fjárhagsupplýsingastofa.92  

 

                                                
90 Þau ákvæði sem gilda eru; 17. gr. um upplýsingarétt hins skráða, 20. gr. um rétt til leiðréttingar og eyðingar 
gagna, 25. gr. um meðferð vinnsluaðila á upplýsingum, 31. gr. um leyfisskylda vinnsluaðila, 32. gr. um forsendur 
leyfisveitingar, 33. gr. um skilmála, 5. og 6. tölul. 1. mgr. 41. gr. um aðgang Persónuverndar að upplýsingum o.fl., 
6. tölul. 42. gr. um stöðvun vinnslu o.fl., 45. gr. um dagsektir, 48. gr. um refsingar og 51. gr um bætur. 
91 Reglugerð um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust nr. 246/2001 1. gr. 
92 sama heimild, 2. gr. 
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3.3.2. Ákvæði reglugerðarinnar  

Upplýsingar sem hafa eðli sínu samkvæmt afgerandi þýðingu við mat á fjárhag og lánstrausti 

hins skráða er fjárhagsupplýsingastofu eingöngu heimilt að vinna með, sbr. 3. gr. 

reglugerðarinnar. Þá er óheimilt að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar, sbr. 3. tl. 1. 

mgr. 3. gr. pvl. Þá kveður 3. gr. reglugerðarinnar jafnframt á um að fjárhagsupplýsingastofu sé 

heimilt að vinna með nafn einstaklings eða lögaðila, kennitölu, heimilisfang, félagaform, stöðu 

og atvinnu, einnig aðrar upplýsingar, sem hægt er að nálgast úr opinberum skrám. Sérstök 

heimild er þó gefin til Persónuverndar til að veita fjárhagsupplýsingastofu leyfi til að safna og 

vinna með upplýsingar, sem eru aðrar en þær sem nefndar voru í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar. Þá 

ber að vísa til þess að upplýsingar sem eldri eru en fjögurra ára er óheimilt að skrá og miðla, 

nema þær hafi verulega þýðingu við mat á fjárhag eða lánstrausti hins skráða, sbr. 4. mgr. 3. 

gr. reglugerðar. Í 4. gr. er fjallað um viðvörunar- og fræðsluskyldu, þar er kveðið á um að 

fjárhagsupplýsingastofa skuli samtímis og hún safnar upplýsingum frá öðrum en hinum skráða,  

tilkynna hinum skráða þær upplýsingar sem þarf að skýra fyrir honum, og eru þær afmarkaðar 

í 1-6. tl. 1. mgr. 4. gr. Hvað varðar viðvörunarfræðslu, kveður 2. mgr. sömu greinar á um að 

fjárhagsupplýsingastofu beri að senda viðvörun ekki síðar en 14 dögum áður en upplýsingum 

er miðlað í fyrsta sinn. Í 5. gr. er fjallað um leiðréttingu og eyðingu persónuupplýsinga sem eru 

rangar, villandi eða óáreiðanlegar, jafnframt er þar vísað til 26. gr. eldri pvl. nr. 77/2000. Í 6. 

gr. er fjallað um hvernig heimilt sé að miðla upplýsingum. Í upphafsorðum er tekið skýrt fram 

að miðlunin megi einungis fara fram skriflega eða með netlínutengingu við áskrifendur. Þá geti 

áskrifendur flett upp einstökum aðilum, einum í einu. Gæta skuli að nauðsynlegum 

öryggisráðstöfunum til að fyrirbyggja að áskrifendur geti afritað skrána, samtengt hana við 

aðrar skrár o.fl. Persónuvernd skal jafnframt tilgreina nánar í starfsleyfi með hvaða aðgerðum 

fjárhagsupplýsingastofu sé heimilt að láta frá sér upplýsingar, sbr. 1. mgr. sömu greinar.  

Þriðji kafli reglugerðarinnar fjallar um rétt hins skráða. Ef aðili telur að unnið sé með 

fjárhagsupplýsingar um hann og óski eftir að fá upplýsingar um vinnslu, þá ber 

fjárhagsupplýsingastofu að skýra honum frá því innan tveggja vikna frá því að ósk kom fram, 

sbr. 1. mgr. 7. gr. Hinn skráði á rétt á að andmæla skráningu ef hann hefur til þess lögmæta og 

áríðandi ástæður. Fjárhagsupplýsingastofu er óheimilt að miðla upplýsingum ef andmæli eiga 

rétt á sér og ber henni að leiðbeina hinum skráða um rétt hans til að kæra synjun til 

Persónuverndar, sbr. 8. gr. Fjórði kafli reglugerðarinnar fjallar um gildistöku og hefur að 

geyma eitt ákvæði um að reglugerðin öðlist gildi með 2. mgr. 45. gr. eldri pvl. nr. 77/2000. 

Velta má fyrir sér hvort reglugerðin sé viðunandi réttarheimild þar sem hún vísar til 
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brottfallinna eldri laga og hvort eðlilegra hefði verið að fella þær úr gildi við gildistöku pvl. nr. 

90/2018 og samræma við persónuverndarreglugerð (ESB) 2016/679. 

Sem fyrr sagði þá tekur reglugerð þessi ekki til starfsemi sem felst í útgáfu skýrslna um 

lánshæfi, því gilda eingöngu almennar reglur pvl. um vinnsluheimildir og rétt hins skráða hvað 

varðar vinnslu, sem felst í útgáfu lánshæfisskýrslna. Því þarf vinnsla upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust að eiga sér stoð í einhverjum af 1. mgr. 8. gr. 

persónuverndarlaganna. Hér ber að velta fyrir sér hvort í reglugerðinni felist nægilega skýr 

ákvæði fyrir Persónuvernd að vinna eftir, t.a.m. svo hún geti veitt fjárhagsupplýsingastofu 

starfsleyfi, það er Creditinfo hér á landi. Ætti Persónuvernd að geta sett skýrari reglur um 

starfsleyfið, það er að víkja að vissu leyti frá reglugerðinni til að Creditinfo geti starfað í 

samræmi við tíð og tíma, og þróast með þeim tækniframförum. Í næsta kafla verður vikið að 

þeim breytingum sem átt hafa sér stað innan lánamarkaðarins, þar sem augljóst er að hann hefur 

breyst mikið á undanförnum árum, og mun sú þróun halda áfram að þróast.  

 

3.4. Aðrar réttarheimildir sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust   

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008, sem einkenndist af gríðarlegum fjölda útlána til einstaklinga, 

var talið nauðsynlegt að endurskoða regluverk Evrópusambandsins hvað varðar veitingu 

neytendalána.93 Lögin nr. 33/2013 um neytendalán (hér eftir nll.) tóku gildi þann 1. nóvember 

2013.94 Þau fólu í sér innleiðingu á tilskipun 2008/48/EB um lánasamninga fyrir neytendur (e. 

Consumer Credit Directive, CCD) (hér eftir tilskipun 2008/48/EB), sem tók gildi þann 23. apríl 

2008.95 Gildissvið laganna nær til allra lánasamninga sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við 

neytendur, óháð því hvort sem um aðal- eða aukastarfsemi sé að ræða.96 Markmið með 

tilskipun 2008/48/EB var að endurskoða og samræma betur lagaumhverfi við veitingu 

neytendalána og tryggja því samræmt lagaumhverfi innan aðildarríkja Evrópusambandsins.97 

Tilskipunin gerir kröfu um að lánshæfi lántaka sé metið áður en gengið er frá lánasamingi. 

Aðildarríkjum hefur hins vegar verið veitt frelsi til þess að ákveða með hvaða hætti lánshæfi 

skuli metið, sem er frávik frá fullri samræmingu98 en heimilt er að veita þar sem tilskipunin 

                                                
93 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 - 220. mál, III. Tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
94 Hér eftir nll.  
95 Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on Credit Agreements 
for Consumers and Repealing Council Directive 87/102/EEC (EC Consumer Directive) [2008] L 133/66. 
96 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 - 220. mál, IV. Meginefni frumvarpsins. 
97 sama heimild, II. Sögulegur bakgrunnur. 
98 Tilskipun 2008/48/EB felur í sér fulla samræmingu (e. full harmonisation) sem þýðir að takmarkaðar heimildir 
eru til þess að víkja frá efnisákvæðum hennar við innleiðingu í landsrétt.  
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tekur það sérstaklega fram.99 Hér á landi er að finna efnisreglur um framkvæmd mats í 10. gr. 

nll., en þær eru nánar útfærðar í reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat (hér eftir 

reglugerð 920/2013). Þar er lagt til grundvallar að lánveitandi lánshæfis- og/eða meti 

greiðslugetu neytenda áður en samningur um neytendalán er gerður, að tilgreindum skilyrðum 

fullnægðum, meðal annars um fjárhæð skuldbindinga. Hér á landi var þó lagt til að gildissvið 

neytendalána yrði þrengt, og þar undanskilin fasteignalán til neytenda. Um veitingu 

fasteignalána til neytenda gilda því ákvæði laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda (hér 

eftir fln.).100 Þessi lög fela fyrst og fremst í sér upptöku á efnisreglum tilskipunar 2014/17/ESB 

um lánasamninga fyrir neytendur í tengslum við íbúðarhúsnæði (e. Mortage Credit Directive, 

MCD). 

Hér á landi hefur venjan verið sú að sérstakt greiðslumat er framkvæmt við lántöku, 

sérstaklega vegna fasteignalána. Ákveðið var að halda slíkri venju áfram með lögfestingu á 

nll.101 Hugtökin lánshæfis- og greiðslumat hafa þó ekki sömu merkingu. Í frumvarpi til 

neytendalánslaga er tiltekið að „með lánshæfismati sé leitast við að staðreyna greiðsluviljann 

en greiðslugetu með greiðslumati“. Með tvískiptingu þessari er lánshæfismat víðtækara hugtak 

en greiðslumat og var það lagt til grundvallar að með minniháttar lánum geti aðeins 

lánshæfismat talist fullnægjandi.102 Af neytendalánslögum er því ljóst að vilji einstaklingur 

eiga tiltekin viðskipti getur hann ekki komist hjá því að lánshæfi hans sé metið. Merking 

hugtaksins lánshæfismat er sett fram í k-lið 1. mgr. 5. gr. nll., sbr. einnig 15. tl. 1. mgr. 4. gr. 

fln. sem:  

 
„Mat lánveitanda á lánshæfi lántaka er byggt á upplýsingum sem eru til þess fallnar 
að veita áreiðanlegar vísbendingar um líkindi þess hvort lántaki geti efnt 
lánssamning. Lánshæfismat skal byggt á viðskiptasögu aðila á milli og/eða 
upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Lánshæfismat 
felur ekki í sér greiðslumat nema slíkt sé áskilið sérstaklega.“   

 

Af framangreindu má sjá að skýrt er tekið fram að lánveitandi skuli sækja upplýsingar úr 

gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Þá er kveðið á í 27. gr. fln. um aðgang að 

gagnagrunni, þar segir að lánveitandi skuli hafa aðgang að innlendum gagnagrunnum um 

lánshæfi og að slíkur aðgangur eigi bæði við um opinbera gagnagrunna og í eigu einkaaðila. 

Hins vegar fjallar sjöundi kafli tilskipunar 2014/17/ESB um aðgang að gagnasafni, þar segir 

                                                
99 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 - 220. mál III. Tilefni og nauðsyn lagasetningar. 
100 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 - 383. mál, III. Meginefni frumvarpsins. 
101 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 - 220. mál, IV. Meginefni frumvarpsins . 
102 sama heimild. 
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að „hvert aðildarríki skal tryggja öllum lánveitendum frá öllum aðildarríkjum aðgang að 

gagnagrunnum, sem eru notaðir í viðkomandi aðildarríki til að meta lánshæfi neytenda“. Hér 

er því sem dæmi verið að tryggja einstaklingum, sem fá laun greidd í erlendum gjaldmiðli, eða 

eru búsettir erlendis, að þeim standi til boða að taka fasteigna- eða neytendalán. En hér á landi 

hafa lánveitendur hins vegar ekki boðið upp á lán til að aðstoða við slíkt, þótt lög heimili það.  

Hugtakið greiðslumat er skilgreint í d-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 920/2013, sbr. e-

lið 1. mgr. 5. gr. nll., sbr. einnig 6. tl. 1. mgr. 4. gr. fln., þar segir að greiðslugeta einstaklings 

sé reiknuð út frá eigum, skuldum, gjöldum og tekjum, en þær upplýsingar byggjast m.a. á 

opinberum neysluviðmiðum. Reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat hefur jafnframt að 

geyma ákvæði um hvaða upplýsingar fela í sér útreikning á greiðslugetu lántaka, sbr. 6. gr. Í 

1-9. tl. er talið upp hvaða upplýsingar heimilt er að nýta við gerð greiðslumats. Í lokamálslið 

6. gr. segir að heimilt sé að nýta „annarra gagna sem varpað geta ljósi á fjárhagsstöðu 

lántaka“. Hér ber að nefna að hvergi er lögfest ákvæði um hvaða upplýsingar lánshæfismat 

megi byggja á, einungis að það „skal byggt á viðskiptasögu aðila á milli og/eða upplýsingum 

úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust“, sbr. 5. gr. reglugerðar nr. 920/2013, sbr. 

k-liður 1. mgr. 5. gr. nll., sbr. einnig 15. tl. 1. mgr. 4. gr. fln. Þá vísar lánshæfismat til 

gagnagrunna um fjárhagsmálefni og lánstraust. Álykta mætti því sem svo hvort löggjafinn geri 

nú þegar ráð fyrir skýrri heimild til vinnslu upplýsinga varðandi gagnagrunna um 

fjárhagsmálefni og lánstraust.  

Kveðið er á um óheimila lánveitingu í 3. mgr. 10. gr. nll., ef mat á lánshæfi eða 

greiðslugetu leiðir í ljós að neytandi hafi ekki fjárhaglega burði til að standa í skilum með lánið. 

Hins vegar er heimilt að víkja frá þessu ákvæði ef lántaki veitir frekari upplýsingar, og ber þá 

lánveitanda að skjalfesta rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun. Lánshæfismat felur í sér mun 

víðtækara hugtak en greiðslumat, þar sem það getur tekið til huglægra ásamt hlutlægra þátta, 

þar með talið skilvísi og greiðslusögu.103  

Með lögfestingu nll. og fln. var upplýsingaskylda lánveitanda aukin gríðarlega til lengri 

tíma litið til að auka upplýsingagjöf lánveitanda og til að greiðslu- og lánshæfismat yrði 

áreiðanlegra, sem bæta mun réttarstöðu neytenda við lántöku.104 Ábyrg lánveiting felur í sér að 

þær séu sniðnar að þörfum og hentugleika neytenda, til að þeir hafi getu til að endurgreiða þá 

lánsfjárhæð. Ábyrg lánveiting fæst með föstum reglum, svo allir lánveitendur og milliliðir starfi 

                                                
103 sama heimild, athugasemdir við 10. gr . 
104 sama heimild, VIII. Mat á áhrifum. 
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á sanngjarnan, heiðarlegan og faglegan máta meðan lánaviðskipti standa yfir.105 Í næsta kafla 

verður vikið að eftirlitsaðilanum Persónuvernd. Starfsemin felur í sér að tryggja að farið sé að 

lögum og reglum þegar kemur að vernd persónuupplýsinga, þ.e. að lánveitendur, 

fjárhagsupplýsingastofur o.fl. gangi ekki of nærri friðhelgi einkalífs þegar verið er að vinna 

með gögn um fjárhagsmálefni einstaklinga. 

  

                                                
105 European Commission, „Public consultation on Responsible Lending and Borrowing in the EU“ (Financial 
Institutions 15. júní 2009) 3 <http://www.eurofinas.org/uploads/documents/policies/consultation_en.pdf> skoðað 
1. mars 2020. 
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4 Fjárhagsmálefni     
Neytendalánamarkaðurinn veltur að miklu leyti á vinnslu og miðlun upplýsinga um 

fjárhagsmálefni einstaklinga og lögaðila. Til þess að þróa þessa starfsemi með skilvirkum hætti 

eru fjárhagsupplýsingastofur mikilvægur hluti af þessu fyrirkomulagi.106 Þær aðstoða 

fjármálafyrirtæki að greina betur þarfir viðskiptavina og því getur markviss upplýsingamiðlun 

leitt til skilvirkara og traustara viðskiptalífs.107 Sem dæmi ef einstaklingur hefur ekki verið í 

viðskiptum við banka, þá hefur sú stofnun enga viðskiptasögu milli aðila undir höndum. Af því 

sögðu má telja að fjárhagsupplýsingastofur gegni veigamiklu hlutverki á fjármálamörkuðum. 

Jafnvel mætti taka svo til orða að án fjárhagsupplýsingastofa gæti slíkur markaður ekki virkað, 

svo lengi sem þær ganga ekki út fyrir verksvið sitt varðandi tilgang og heimildir. Farið hefur 

verið yfir þau lagaákvæði sem tengjast vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 

einstaklinga og lögaðila, sem og lánshæfi hins skráða. Hér verður því varpað ljósi á framkvæmd 

og þróun fjárhagsmálefna og hvað felst í vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 

einstaklinga og lögaðila. 

 
4.1. Vinnsla upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 

4.1.1. Tilurð skráninga fjárhagsmálefna   

Skráning fjárhagsupplýsinga er ekki ný af nálinni og hefur slík vinnsla átt sér stað hér á landi 

frá 1974, þar sem Reiknistofa bankanna hf. (hér eftir RB) var stofnuð og var tilgangur hennar 

að koma á fót sameiginlegri tölvuþjónustu fyrir bankana, þ.e. tölvuvinnsla ávísana- og 

hlaupareikninga. Samstarf bankanna við RB markaði tímamót fyrir íslenskt viðskiptalíf, þar 

sem grunnur var lagður að öflugu og traustu viðskiptakerfi og gerði sameiginleg tölvuvinnsla 

íslenska bankakerfinu kleift að tileinka sér nýjustu tækni þess tíma.108 Persónuvernd hefur gefið 

starfsleyfi alls tvisvar sinnum hér á landi varðandi vinnslu fjárhagsmálefna, í því skyni að safna 

og miðla upplýsingum á innlendum og erlendum markaði. Fyrsta starfsleyfið var veitt frá 

Tölvunefnd árið 1982, til fyrirtækis sem bar heitið Reiknistofa Hafnarfjarðar (hér eftir 

Reiknistofa hf.). Reiknistofan var með starfsleyfi til ársins 1998, en þá var kvartað yfir 

starfsháttum hennar, sem Tölvunefnd greindi frá í ársskýrslu sinni sama ár.109 Tilgreint var í 

                                                
106 Nicola Jestzsch, „The Regulation of Financial Privacy: The United States vs. Europe“ (European Credit 
Research Institute (ECRI) júní 2003) ECRI Research Report 5 i. 
107 Mario Viola de Azevedo Cunha (n. 4) 45-46. 
108 Þórður Sigurðsson, „Reiknistofa bankanna 20 ára“ (1993) 18 (4) Tímarit skýrslutæknifélags Íslands 22; „Um 
RB“ (Reiknistofa bankanna) <http://www.rb.is/um-rb> skoðað 15. apríl 2020. 
109 „Ársskýrsla Tölvunefndar 1997“ (Tölvunefnd júní 1998) 
<https://www.personuvernd.is/personuvernd/arsskyrslur/1997/> Til að skýra málið gerði Tölvunefnd svofellda 
grein fyrir starfsemi Reiknistofunnar ehf. og þeim skilmálum sem um hana gilda. 
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ársskýrslu Tölvunefndar árið 1998 að Reiknistofan hefði ekki lengur starfsleyfi til vinnslu 

upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust.110 Árið 1997 var stofnað fyrirtækið Lánstraust 

ehf., sem í dag ber heitið  Creditinfo,111 þá voru tvö fyrirtæki starfandi hér á landi árið 1997 í 

örstuttan tíma við skráningu, vinnslu og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni.     

Í grein Reynis Grétarssonar um „meðferð upplýsinga um fjárhagsmálefni“ frá árinu 1997, 

tók hann fram að fyrst og fremst væru það hagsmunir almennings sem réttlætt gætu skráningu 

og miðlun persónuupplýsinga. Hvað varðar þá hagsmuni einstaklingsins var sem dæmi tekið 

skráning sem veitti sönnun fyrir eignarrétti, að sama skapi almannahagsmunir hvað varðar 

lánveitendur, innheimtuaðgerðir og aðhald gegn skuldasöfnun.112 Alþjóðlegt samstarf hefur 

verið varðandi réttarsvið skráninga og meðferð persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni. Sem 

dæmi má þar nefna reglugerð (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og tilskipun 2008/48/EB um 

neytendalán. Áður en tilskipun 2008/48/EB um neytendalán var lögfest í íslenskan rétt mátti 

sjá ágreining um lögmæti vinnslu lánshæfismats. Þá hafði Creditinfo hf. verið boðið upp á þá 

þjónustu að veita alhliðafyrirtækjum heimild til að sækja lánshæfismat einstaklinga án 

samþykkis einstaklingsins, sbr. úrskurð Persónuverndar í máli nr. 2010/331.113 Eftir þennan 

úrskurð ákvað Creditinfo að breyta umræddri þjónustu, til að hún næði aðeins til fyrirtækja 

sem lutu eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (hér eftir FME SÍ), það er 

fjármálafyrirtækja.114 Eftir breytingar þessar tók Persónuvernd ákvörðun, í máli nr. 2011/968, 

þótt að tilskipun 2008/48/EB hefði ekki verið lögfest í íslenskan rétt, þá hafði hún verið tekin 

upp í EES-samninginn, og því grundvallast vinnsla á beiðni hins skráða áður en samið er um 

lánveitingu.115 Í pvl. nr. 90/2018 er tekið fram að lánshæfismat sé starfsleyfisskylt, sem 

                                                
110 „Ársskýrsla Tölvunefndar 1998“ (Tölvunefnd 1999) 
<https://www.personuvernd.is/personuvernd/arsskyrslur/1998/>3.8. Ýmsar kvartanir. 
111 „Ársskýrsla Tölvunefndar 1997“ (n. 109), 3.3.1. Starfsleyfi skv. 15. gr. til að annast söfnun og skráningu 
upplýsinga, sem varða fjárhagsmálefni og lánstraust, kafli 3.3.1.1. 
112 Reynir Grétarsson (n. 5) 511-512. 
113 Úrkurður Persónuverndar 22. júní 2010 í máli nr. 2010/331 þar tekur Persónuvernd fram „Creditinfo-
Lánstrausti hafi verið óheimilt að reikna út og selja mat á lánshæfi manns án hans samþykkis. Fyrirtækið hafði 
selt umræddar upplýsingar til þriðja aðila og taldi hina heimildarlausu vinnslu vera á ábyrgð þess aðila. Í 
niðurstöðu Persónuverndar kemur fram að Creditinfo-Lánstrausts ber ábyrgð á þeirri vinnslu sem það sjálft 
framkvæmir og skal, með viðhlítandi ráðstöfunum, tryggja að heimild standi til þeirrar vinnslu sem það hefur 
með höndum.“ 
114 „Bréfaskipti Persónuverndar frá Creditinfo Lánstraust hf., 9. september 2011, varðandi sölu upplýsinga um 
áhættumat sitt á einstaklingum“. 
115 Úrskuður Persónuverndar 12. október 2011 í máli nr. 2011/968, þar tók Persónuvernd fram: „Tilskipun 
48/2008/EB hefur ekki verið innleidd í íslenskan rétt, en hún hefur hins vegar verið tekin upp í EES-samninginn, 
sbr. ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2009 frá 19. mars 2009. Hvílir því sú skylda á Íslandi að 
laga íslenskan rétt að tilskipuninni. Að því marki er litið til hennar við úrlausn mála þessa. Að virtum efnislegum 
ákvæðum tilskipunar 48/2008/EB, og þeim sjónarmiðum sem hún byggist á og fram koma í formálsorðum hennar, 
telur Persónuvernd mega fallast á það að gerð áhættumats, til að undirbúa samning um neytendalán geti uppfyllt 
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Creditinfo vinnur eftir, en lögin kveða hins vegar ekki á um hvaða upplýsingar heimilt er að 

nýta við gerð lánshæfismats. Þar sem lög um fasteigna- og neytendalán eiga ekki við um 

vinnslu Creditinfo, vinnur fjárhagsupplýsingastofan lánshæfismat á upplýstu samþykki hins 

skráða.116 Einu lögfestu ákvæðin um hvaða upplýsingar megi nýta við gerð lánshæfismats er 

að finna í lögum um fasteigna- og neytendalán, sem kveða á um að matið skuli „byggt á 

upplýsingum sem eru til þess fallnar að veita áreiðanlegar vísbendingar um líkindi þess hvort 

lántaki geti efnt lánssamning“.117 Þetta setur Persónuvernd mögulega í þá stöðu sem hún hefur 

ekki sérfræðiþekkingu á, og að sama skapi setur fjárhagsupplýsingastofu í ákveðna 

réttaróvissu, sem getur dregið úr fyrirsjáanleika. Að öllu jöfnu skiptir þó gríðarlega miklu máli 

að fjárhagsupplýsingastofa hugi að öryggi við þessa umfangsmiklu söfnun þeirra upplýsinga 

sem um ræðir, til að einstaklingar geti notið góðs af upplýsingaöflun. Að það byggist upp 

þekking sem er leiðbeinandi varðandi almannahagsmuni.     

 

4.1.2. Öryggissjónarmið við skráningu og miðlun  

Í fjármálakerfinu er alþekkt að fjárhagsmálefni einstaklinga, sérstaklega lánataka, eru 

viðkvæmar upplýsingar. Þegar litið er til hugtaksins vanskilaskrá og lánshæfis- og greiðslumats 

þá innihalda síðastnefndu kerfin viðkvæmar upplýsingar, sem dæmi er hægt að sjá í 

vanskilaskrá hvaða greiðendur eiga í vanskilum. Þar er hægt að sjá stöðu á útistandandi kröfum 

kröfuhafa ásamt upplýsingum um greiðendur sem eru á vanskilaskrá.118 Hvað lánshæfismats 

varðar þá byggir sú vinnsla meira á lánsgetu einstaklingsins, því sú skráning er byggð á skilvísi 

og greiðslusögu einstaklingsins, eins og neytendalögin kveða á um. Öll þessi vinnsla fer fram 

hjá fjárhagsupplýsingastofu, sem samanstendur þá í stórum dráttum af upplýsingum, tækni, 

reglum og stöðlum sem gera fjármálamörkuðum kleift að stunda viðskipti. Þegar yfirgripsmikil 

lánaviðskipti eru tiltæk, skilvirk og áreiðanleg þá getur kostnaður lækkað, fjármálaafurðir og 

þjónusta verða aðgengilegri fyrir aðila, og lánveitendur og fjárfestar hafa því meiri traust og 

getu þeirra til að meta áhættuna. Upplýsingar sem fjárhagsupplýsingastofur hafa aflað eru því 

                                                
skilyrði 2. tölul. 1. mrg. 8. gr. laga nr. 77/2000, enda sé hún nauðsynleg ráðstöfun til að undirbúa samningsgerð 
við hinn skráða og fari fram að hans ósk.“ 
116 Sigríður Laufey Jónsdóttir, Forstöðumaður þjónustu- og lögfræðisviðs Creditinfo (Reykjavík, 28. febrúar 
2020). 
117 Hér vísast til k-lið 1. mgr. 5. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán., sbr. einnig 15. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 
118/2016 um fasteignalán til neytenda. 
118 „Vanskilamál: Traust Eftirfylgni“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/lausnir-og-gogn/vanskilaskra.aspx> 
skoðað 11. apríl 2020. 
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mikilvægar til að tryggja stöðugleika á fjármálamörkuðum,119 svo lengi sem þær fara ekki út 

fyrir markmið og tilgang sinn. Vinnsla upplýsinga um fjárhagsmálefni einstaklinga og 

fjármálafyrirtækja getur haft miklar afleiðingar í för með sér, sem dæmi ef um ólögmæta 

miðlun slíkra upplýsinga er að ræða, þá getur það í flestum tilvikum haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir hinn skráða. Fjárhagsmálefni eru í eðli sínu viðkvæm, svo sem einkafjármál, lánstraust, 

skuldir, eignir o.fl. og eru að jafnaði upplýsingar sem flestir vilja ekki afhjúpa, því er mikilvægt 

að fjárhagsupplýsingastofur hafi skýrar verklagsreglur og viðhafi aðgangsstýringar með 

öryggissjónarmið að leiðarljósi.  

Ógnin sem sífellt háþróaðari tölvuglæpir (e. sophisticated cybercrime) hafa í för með sér 

krefst aukinnar fjárfestingar í öryggi af hálfu fjárhagsupplýsingastofa.120 Hér vísast til 

áðurnefnds eins stærsta öryggisbrests í Bandaríkjunum í maí 2017, hjá fyrirtækinu Equifax, 

sem er ein stærsta fjárhagsupplýsingastofa þar í landi. Eins og fram hefur komið, þá láku 

upplýsingar um meira en 145 milljónir bandaríska neytendur, þar á meðal nafn, kennitölur, 

heimilisföng, og í sumum tilvikum númer á ökuskírteinum, einnig kreditkortanúmer. Í kjölfarið 

var farið í hópmálsókn (e. class action)121 gegn fyrirtækinu.122 Equifax samdi um að greiða háa 

sekt, hins vegar ákvað borgin Chicago að höfða mál gegn Equifax fyrir hönd borgara Illinois, 

sem höfðu hugsanlega orðið fyrir skaða vegna lekans, þar sem þeir töldu Equifax ekki hafa 

tryggt netöryggi með fullnægjandi hætti og að fyrirtækið hefði átt að vita af þessum annmarka. 

Jafnframt var talið að ef Equifax hefði ekki gætt að eða leiðrétt slíkan annmarka hefðu 

neytendur orðið fyrir tjóni.123 Málaferli þetta er enn í gangi. Brot Equifax á sér engin fordæmi, 

þó að öryggisbrot séu ekki ný af nálinni, og eru dæmi um svipuð brot á síðustu árum, en engin 

eru jafn umfangsmikil og ná til jafn viðkvæmra persónuupplýsinga sem og þetta, því er brot 

þetta fordæmalaust.124 Atvikið sýndi fram á nauðsyn þess að forgangsraða ekki einungis 

varðandi gagnaöryggi, heldur hvað stjórnarhætti fyrirtækis (e. governance arrangements) 

varðar, til að tryggja að fyrirtæki takist á við slíkar aðstæður á skilvirkan hátt.125 Við notkun 

                                                
119 „Credit Reporting Knowledge Guide 2019“ (The World Bank Group 2019) 1 
<http://documents.worldbank.org/curated/en/262691559115855583/pdf/Credit-Reporting-Knowledge-Guide-
2019.pdf> skoðað 15. apríl 2020. 
120 sama heimild 46. 
121 Hugtakið „class action“ þekkist í bandarískum rétti (e. common law), en Evrópusambandið og aðildarríki þess 
hafa gjarnan stuðst við hugtakið „collective redress“, hugtökin hafa sambærilega merkingu, hugtakið 
„hópmálsókn” er skilgreind í Lögfræðiorðabók sem „hópur manna sem stendur saman að málsókn og hópurinn 
er orðinn það stór að aðilasamlag er óframkvæmanlegt“, Páll Sigurðsson (ritstj.), Lögfræðiorðabók með 
skýringum (Bókaútgáfan Codex - Lagastofnun Háskóla Íslands 2008), 196. 
122 Caitlin Kenny, „The Equifax Data Breach and the Resulting Legal Recourse“ (2018) 13 (1) Brooklyn Journal 
of Corporate, Financial & Commercial Law 25, 221-222. 
123 sama heimild 224. 
124 Electronic Privacy Information Center (n. 83). 
125 „Credit Reporting Knowledge Guide 2019“ (n. 119) 46. 
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persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust skiptir gríðarlega miklu máli að sanngjörn 

og lögmæt vinnsla sé á bak við þá vinnslu. Þegar kemur að fjárhagsupplýsingastofum, þá safna 

þær saman upplýsingum frá ýmsum stöðum og vinna með þær með það að markmiði að miðla 

þeim til annarra, um leið og aðrar upplýsingar berast, þá uppfærast þær eldri og til verða nýjar 

og/eða uppfærðar. Þessi vinnsla kallast gerð persónusniðs, sem felur í sér hvers kyns sjálfvirka 

vinnslu persónuupplýsinga, sem fjallað verður um í næsta kafla.  

 

4.2. Sjálfvirk ákvarðanataka 

Sjálfvirk vinnsla hefur aukist gríðarlega með tækniframförum, sem notuð er í fjölda 

atvinnugreina til að meta ákveðna þætti er varða hagi einstaklings, einkum til að greina eða spá 

fyrir um fjárhagsstöðu, til dæmis lánshæfis- eða greiðslumat, sem segir til um líkur á 

vanefndum eða greiðslugetu. Persónuverndarreglugerðin fjallar sérstaklega um sjálfvirka 

ákvarðanatöku. Hér verður fjallað um hugtakið í tengslum við fjárhagsmálefni einstaklinga og 

lögaðila, þar sem hún er víða notuð í fjármálageiranum, bæði af fjárhagsupplýsingastofu sem 

og lánveitendum o.fl.  

 

4.2.1. Almennt um hugtakið sjálfvirk ákvarðanataka  

Hugtakið sjálfvirk upplýsingavinnsla á rætur að rekja til tilskipunar 95/46/EB, með lögfestingu 

á eldri pvl. nr. 77/2000, þar var réttur hins skráða til rökstuðnings sértækra ákvarðana, sem 

byggjast á sjálfvirkri upplýsingaskyldu.126 Hugtakið sjálfvirk ákvarðanataka er sambærilegt því 

eldra, hins vegar var hugtakið afmarkað með persónuverndarreglugerðinni127 og er þar nánar 

útlistað hvað felst í henni.128 Í 22. gr. pvl. er að finna ákvæði um einstaklingsmiðaðar 

ákvarðanir, sem byggjast á sjálfvirkri gagnavinnslu, en þar segir:  

 

„Skráður einstaklingur skal eiga rétt á því að ekki sé tekin ákvörðun eingöngu á 
grundvelli sjálfvirkrar gagnavinnslu, þ.m.t. gerðar persónusniðs, sem hefur 
réttaráhrif að því er hann sjálfan varðar eða snertir hann á sambærilegan hátt að 
verulegu leyti samkvæmt nánari fyrirmælum 22. gr. reglugerðarinnar, með þeim 
undantekningum sem þar getur.“  

 

                                                
126 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál. 
127 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við 
vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB (almenna 
persónuverndarreglugerðin), 22. gr. 
128 sama heimild, 71. lið formála og 22. gr. 
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Þá kom 22. gr. pvrg. hins vegar skýrari skilyrðum inn, sem felst í sjálfvirkri 

ákvarðanatöku, og eykur því vernd einstaklinga. Samkvæmt reglugerðinni er óheimilt að taka 

ákvörðun einungis á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku, sbr. 22. gr. pvrg, sbr. einnig 71. lið 

formála pvrg. Þar segir að hinn skráði eigi ekki að þurfa að sæta því að ákvörðun sé tekin þar 

sem persónulegir þættir hans eru eingöngu metnir á grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku, þ.e. 

án mannlegrar aðkomu. Slíkar ákvarðanatökur grundvallast á ýmsum upplýsingum, þar með 

talið viðskiptasögu, vanskilasögu, gögn sem koma frá hinum skráða, gögn sem hafa nú þegar 

komið fram, svo sem skráðar upplýsingar frá smáforritum snjalltækja. Einnig ályktuð gögn 

sem hafa þegar falið í sér vinnslu, svo sem gerð persónusniðs129 (e. profiling), sem er eitt dæmi 

um lánshæfi einstaklinga.130  

Ákvarðanir sem teknar eru án mannlegrar íhlutunar geta falið í sér réttaráhrif gagnvart 

hinum skráða, dæmi um hið síðastnefnda er þegar hinn skráði fær sjálfvirka höfnun á 

lánsumsókn í gegnum netið.131 Reglugerðin skilgreinir hins vegar ekki hvað sé átt við með 

réttaráhrifum, en gera má ráð fyrir að innan ákvæðisins falli einhvers konar tilvik, sem hafa 

veruleg áhrif á einstaklinginn. Við mat á því hvað felst í verulegum áhrifum er unnt að líta til 

þess að ákvörðunin hafi m.a. áhrif á fjárhagslega stöðu.132   

Undantekning er hins vegar frá því að óheimilt er að byggja ákvörðun eingöngu á 

grundvelli sjálfvirkrar ákvarðanatöku, sbr. 2. mgr. 22. gr. pvrg. Það er þegar ákvörðun er 

forsenda þess að unnt sé að gera eða efna samning milli hins skráða og ábyrgðaraðila, ef hún 

er heimiluð í lögum sem gilda gagnvart ábyrgðaraðila, sem og ef hún byggist á afdráttarlausu 

samþykki hins skráða. Til þess að meta áhættuna á því hvort einstaklingur geti staðið við 

skuldbindingar sínar er notað svokallað lánshæfismat. Slíkt mat felur í sér áhættuna að eiga 

viðskipti við einstakling. Lánshæfismat er byggt á viðskiptasögu aðila á milli og upplýsingum 

úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust. Gögnin eru síðan færð í reiknirit, sem 

reiknar heildarverðmæti, sem táknar lánstraust hugsanlegs viðskiptavinar.133 

Ferlið getur þó talist sjálfvirkt þótt manneskja leggi inn gögn, sem á að vinna með, 

einungis ef ákvarðanatakan er framkvæmd af sjálfvirku kerfi. Því telst ferlið ekki sjálfvirkt ef 

                                                
129 Hugtakið gerð persónusniðs er skilgreint í 10. tl. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 90/2018 sem „Sjálfvirk vinnsla 
persónuupplýsinga sem felst í því að nota persónuupplýsingar til að meta ákveðna þætti er varða hagi 
einstaklings, einkum að greina eða spá fyrir um þætti er varða frammistöðu hans í starfi, fjárhagsstöðu, heilsu, 
smekk, áhugamál, áreiðanleika, hegðun, staðsetningu eða hreyfanleika“. 
130 Article 29 Working Party (n. 84) 8. 
131 Maria Chiara Addis og Maria Kutar, „The General Data Protection Regulation (GDPR), Emerging 
Technologies and UK Organisations: Awareness, Implementation and Readiness“ [2018] UK Academy for 
Information Systems Conference Proceedings 2018 29, 6. 
132 Article 29 Working Party (n. 84) 21-22. 
133 Evrópustofnun grundvallarmannréttinda o.fl. (n. 38) 233-234. 
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niðurstöður eru túlkaðar áður en þeim er beitt gegn einstaklingnum. Margar ákvarðanir sem 

almennt eru álitnar sem sjálfvirkar fela í sér íhlutun manna, sem dæmi lánshæfiseinkunn banka, 

þar sem starfsmaður fer yfir og tekur ákvörðun um hvort lánveiting skuli framkvæmd eður ei, 

þá er lánveitingin sjálf ekki sjálfvirk ákvarðanataka. Samt sem áður þarf þátttaka mannsins að 

vera virk en ekki einungis merki um þátttöku.134 Hér ber að vísa til þess að aðferðir sem notaðar 

eru við lánshæfiseinkunn skulu reglulega prófaðar til að tryggja að þær sé sanngjarnar, 

árangursríkar og óhlutdrægar.135 

 

4.2.2. Hvernig sjálfvirk ákvarðanataka getur haft áhrif á réttindi einstaklings 

Sjálfvirk ákvarðanataka getur skarast að hluta til við gerð persónusniða. Hún hefur þá hæfni að 

ákvarðanir eru teknar með tæknilegum hætti án mannlegrar aðkomu. Sem dæmi ef 

einstaklingur sækir um lán á netinu, vefsíðan notar svokallað reiknirit (e. algorithm) og 

lánshæfismat til að veita svar á sama tíma, þ.e.a.s. ákvörðunin felur í sér samþykki eða höfnun 

umsóknar.136 Skilgreining á hugtakinu gerð persónusniðs nær til hvers kyns sjálfvirkrar vinnslu 

persónuupplýsinga, sem felur í sér að nota þær til að leggja mat á ákveðna þætti sem snerta hag 

einstaklinga, sér í lagi til að greina eða spá fyrir um þætti er varða frammistöðu hans í starfi, 

fjárhagsstöðu, áreiðanleika og hegðun o.fl.137 Dæmi um persónusnið í tengslum við 

fjárhagsmálefni byggist á persónuupplýsingum sem eru til um hinn skráða, svo sem 

upplýsingar um viðskipti, vanskil, aldur, lánshæfismat og lánshæfiseinkunn. Þá er sjálfvirk 

ákvarðanataka dæmi um framlengingu á heimild á veltureikning hins skráða. Gerð 

persónusniðs er að miklu leyti nýtt til að þróa fleiri lausnir fyrir viðskiptalíf, sem dæmi 

neyslulán, sem bankar veita upp að vissri fjárhæð, og eru afgreidd á örfáum mínútum í 

farsímaforriti eða netbanka, hvers kyns einstaklingsbundnar auglýsingar o.fl.  

Í b.lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. er kveðið á um lögmæti vinnslu til að framkvæma samning 

sem hinn skráði er aðili að „eða að gera ráðstafanir að beiðni hins skráða áður en samningur 

er gerður“. Ábyrgðaraðili ber þá skyldu að sýna fram á að gerð persónusniðs sé nauðsynleg, 

þ.e. til að hægt sé að framfylgja samningi. Jafnframt ber ábyrgðaraðila að kanna hvort önnur 

leið, sem hefur í för með sér vægara inngrip í einkalíf hins skráða, sé tæk.138 Meginreglur 

                                                
134 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, athugasemdir við 4. gr. 
135 Frederike Kaltheuner og Elettra Bietti, „Data Is Power: Towards Additional Guidance on Profiling and 
Automated Decision-Making in the GDPR“ (2018) 2 (2) Journal of Information Rights, Policy and Practice 15. 
<http://jirpp.winchesteruniversitypress.org/articles/abstract/10.21039/irpandp.v2i2.45/> skoðað 11. janúar 2020. 
136 Article 29 Working Party (n. 84) 8. 
137 Article 29 Working Party (n. 40) 7; Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018, 10. tl. 1. 
mgr. 3. gr. 
138 Article 29 Working Party (n. 84) 13. 
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Persónuverndar eru mikilvægar í þessu samhengi þar sem gerð persónusniðs og sjálfvirk 

ákvarðanataka felur í sér persónulegar upplýsingar. Til meginreglna vísast hér að ofanverðu. 

Svo dæmi sé tekið, ef ekki er farið eftir meginreglum persónuverndar og upplýsingar eru 

ónákvæmar, getur sjálfvirk ákvarðanataka eða gerð persónusniðs verið ósanngjörn í garð hins 

skráða eða skapað mismunun.139 Þá er hætta á að ákvörðunin eða persónusniðið geti talist 

ábótavant, til dæmis með því að neita hinum skráða aðgang að lánsfé, eða beina aðila að of 

mikilli áhættu eða kostnaðarsamri fjármálaafurð (e. financial products). Slíkt gerist þegar 

fjármálafyrirtæki bjóða neytendum upp á „óhefðbundna“ fjármálaþjónustu, þ.e. há 

kostnaðarlán, sem oftast eru nefnd smálán, eða aðra fjárhagslega áhættusama vöru.140 Hér að 

lokum ber að vísa til þess að í 71. formálslið pvrg. er tekið fram að ákvarðanataka sem byggist 

á vinnslu við gerð persónusniðs, sem dæmi að greina eða spá fyrir um þætti er varða 

fjárhagsstöðu, ætti að vera leyfileg samkvæmt sérstakri heimild í lögum aðildarríkis eða lögum 

sambandsins sem ábyrgðaraðili fellur undir. Þá verður í næsta kafla fjallað um 

eftirlitsstjórnvaldið Persónuvernd.  

 

 

 

 

  

                                                
139 Laura Brodahl og Vincent Jocquet, „Privacy as ultimate dealmaker of the data transaction: How profiling can 
be GDPR compliant and lead to value creation for businesses“ (2018) 2 (2) Jounal of Data Protection & Privacy 
159, 160–161. 
140 Article 29 Working Party (n. 84) 9–10. 
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5 Eftirlitsstjórnvaldið Persónuvernd !
Sjálfstæðir eftirlitsaðilar aðildarríkjanna á sviði persónuréttar eru talin lykilatriði þegar kemur 

að vernd persónuupplýsinga, í því skyni að bregðast við nútímavæddu og síbreytilegu 

samfélagi. Því telst nauðsynlegt að eftirlitsaðilar aðildarríkjanna fái skilvirkt vald hvað sitt 

hlutverki varðar, og njóti því raunverulegs sjálfstæðis við framkvæmd verkefna sinna.141 Í 

þessum kafla verður farið yfir tilurð evrópska persónuverndarráðsins til þess að lesendur átti 

sig betur á uppbyggingu og markmið stjórnvaldsins og að lokum verður fjallað um 

eftirlitsstjórnvaldið Persónuvernd, sem starfandi er hér á landi. 

 

5.1. Evrópska persónuverndarráðið  

Tilskipun 95/46/EB kom með nýmæli um eftirlitsvald og starfshóp um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. Til að tryggja eftirfylgni með lögunum voru því sett 

á fót eftirlitsyfirvöld í hverju ríki, sem starfa sjálfstætt og óháð, og hafa eftirlit með beitingu 

laganna, sbr. 28. gr. tilskipunar 95/46/EB. Þá kveður 2. mgr. síðastnefndu greinar á um að 

„hvert aðildarríki skal sjá til þess að haft sé samráð við eftirlitsyfirvöld við samningu 

stjórnsýslulaga eða -reglugerða um vernd mannréttinda og mannfrelsis í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga“. Auk þess var með tilskipun 95/46/EB sett á fót starfshópur, sem kenndur 

var við 29. gr. starfshóp (Article 29 Working Party). Hlutverk 29. gr. starfshópsins var að 

vernda einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sinna ráðgjafahlutverki og 

starfa sjálfstætt, sbr. 1. mgr. 29. gr. tilskipunar. Fulltrúar 29. gr. starfshópsins voru 

eftirlitsyfirvöld aðildarríkja, ásamt fulltrúum frá framkvæmdastjórninni og fulltrúum frá 

Evrópsku persónuverndarstofunni (European Data Protection Supervisor).142     

Persónuverndarreglugerðin breytti 29. gr. starfshópnum í Evrópska persónuverndarráðið 

(European Data Protection Board). Með breytingum þessum fær Evrópska 

persónuverndarráðið atkvæðisrétt, umfangsmeira hlutverk og vald til að taka bindandi 

ákvarðanir um álitamál sem koma upp á milli eftirlitsyfirvalda innan EES.143 Meginhlutverk 

þess er meðal annars að tryggja samræmi, veita álit og lausn deilumála í beitingu 

reglugerðarinnar, sbr. 64., 65. og  70. gr. pvrg. Með reglugerðinni eru ríkar kröfur lagðar á að 

eftirlit stjórnvalds sé innt af hendi með sjálfstæðu stjórnvaldi.144  

                                                
141 Evrópustofnun grundvallarmannréttinda o.fl. (n. 38) 27. 
142 „About the European Data Protection Supervisor (EDPS)“ (European Data Protection Supervisor, 11. 
nóvember 2016) <https://edps.europa.eu/about-edps_en> skoðað 6. febrúar 2020. 
143 Evrópustofnun grundvallarmannréttinda o.fl. (n. 38) 200. 
144 Dr. jur. Páll Hreinsson, „Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“ (Forsætisráðuneytið desember 2019) 65 
<https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/FOR/Fylgiskjol-i-
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Að lokum ber hér að nefna að með pvrg. er kveðið á um tilnefningu 

persónuverndarfulltrúa, sem ábyrgðaraðila og vinnsluaðila. Hann ber að tilnefna í sérhverju 

tilviki, þar sem t.d. meginstarfsemi ábyrgðar- eða vinnsluaðila felst í vinnsluaðgerðum sem 

krefjast reglubundins og kerfisbundins eftirlits með skráðum einstaklingum, sbr. 37. gr. pvrg. 

Þá hefur 29. gr. starfshópurinn tekið sem dæmi að um reglu- og kerfisbundið eftirlit sé að ræða, 

sem dæmi vinnsla fjárhagsmálefna og lánshæfismats.145  

 
5.2. Eftirlitsstjórnvald skv. lögum nr. 90/2018   

Sjötti kafli persónuverndarreglugerðarinnar er helgaður sjálfstæðum eftirlitsyfirvöldum. Þar er 

tekið fram að eitt eða fleiri sjálfstæð, opinber yfirvöld beri ábyrg á framgangi með beitingu 

reglugerðarinnar, sbr. 1. mgr. 51. gr. Hvert aðildarríki getur því haft fleiri en eina 

eftirlitsstofnun starfandi, sem myndi hins vegar leiða til stærra regluverks (e. bureaucracy).146 

Til þess að sporna við að sérhver stofnun geti sett fram ólíkar reglur um vinnslu upplýsinga er 

kveðið á um í 119. lið formála pvrg., að ef aðildarríki kemur fleiri en einu eftirlitsyfirvaldi á 

fót ætti umrætt aðildarríki að tilnefna eftirlitsyfirvald sem gegni hlutverki sameiginlegs 

tengiliðar. Það sæi því um samvinnu við önnur eftirlitsyfirvöld, sem þætti þá ekki fullnægjandi, 

persónuverndarráðið og framkvæmdarstjórnina. Hér á landi er þó einungis eitt 

eftirlitsstjórnvald, Persónuvernd, sem er lögbært eftirlitsstjórnvald, samkvæmt ákvæðum 

persónuverndarreglugerðarinnar.147 Persónuvernd er sjálfstæð stofnun, með sérstaka stjórn og 

tekur því ekki við fyrirmælum frá stjórnvöldum eða öðrum aðilum. Um Persónuvernd, eftirlit 

og viðurlög hennar er fjallað í VII. kafla pvl.148 

Persónuvernd gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu, hún leitast við að tryggja að 

farið sé að lögum og reglum um meðferð persónuupplýsinga, og er því í forystuhlutverki á 

sviði persónuverndar.149 Hlutverk Persónuverndar er skilgreint í 39. gr. pvl., þar kemur fram 

að hún skuli annast eftirlit með framkvæmd laganna og úrskurða í ágreiningsmálum. Útlistuð 

eru helstu verkefni stofnunarinnar í 4. mgr. 39. gr. og er þar nánar kveðið á um að efla vitund 

                                                
frett/Sk%C3%BDrsla%20um%20sj%C3%A1lfst%C3%A6%C3%B0ar%20stj%C3%B3rns%C3%BDslunefndir.
pdf> skoðað 4. mars 2020. 
145 Article 29 Data Protection Working Party, „Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs’)“ (5. apríl 2017) 
WP 243 8-9 <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048> skoðað 6. mars 2020. 
146 Alan Calder, EU GDPR: A Pocket Guide (2. útg., IT Governance Publishing 2016) 46. 
147 Aðildarríkjum er skylt að setja á fót slíkt eftirlitsstjórnvald, skv. VI. kafla reglugerðarinnar. Hér á landi er 
aðeins um eitt slíkt stjórnvald að ræða og er tekið af skarið í 1. mgr. 39. gr. pvl. um að Persónuvernd sé það 
eftirlitsstjórnvald.  
148 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
149 Persónuvernd, „Hlutverk Persónuverndar“ (Persónuvernd. Þínar upplýsingar, þitt einkalíf.) 
<https://www.personuvernd.is/personuvernd/hlutverk-personuverndar/> skoðað 1. apríl 2020. 
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almennings um skilning á réttindum í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, jafnframt að 

upplýsa ábyrgðar- og vinnsluaðila um skyldur sínar, veita ráðgjöf að fenginni beiðni og eiga 

samstarf við eftirlitsstjórnvöld í öðrum aðildarríkjum, svo eitthvað sé nefnt.150 Ákvörðunum 

Persónuverndar er ekki skotið til annarra stjórnvalda, samkvæmt 38. gr. pvl., og er því ekki um 

að ræða málskot til æðra stjórnvalds innan stjórnsýslunnar. Aðilum máls er hins vegar, eins og 

gildir með öllum stjórnvaldsákvörðunum, heimilt að leggja ágreining sinn fyrir dómstóla með 

venjubundnum hætti, sbr. 60. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.151  

Kveðið er á um leyfisskyldu tiltekinna upplýsinga í 31. gr. pvl., en þar segir í 1. mgr. að 

þegar um vinnslu persónuupplýsinga er að ræða, í þágu almannahagsmuna sem geta brotið í 

bága við réttindi og frelsi hins skráða einstaklings, þá getur Persónuvernd ákveðið að slík 

vinnsla megi ekki hefjast fyrr en hún sé nánar skoðuð og samþykkt af stofnuninni, með útgáfu 

sérstakrar heimildar. Samkvæmt 2. mgr. 31. gr. hefur Persónuvernd sett reglur nr. 811/2019 

um leyfisskyldu vinnslu persónuupplýsinga. Í reglum nr. 811/2019 kveður 3. tl. 4. gr. á um að 

söfnun persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni, lánstraust og lánshæfi einstaklinga sé háð slíku 

leyfi Persónuverndar, í þeim tilgangi að miðla þeim til annarra. Þá kemur fram í 2. mgr. 

síðastnefndu greinar að ef vinnsla persónuupplýsinga sé ekki háð leyfi Persónuverndar sé hún 

byggð á samþykki eða fyrirmælum laga.152 Persónuvernd gefur út starfsleyfi fyrir 

fjárhagsupplýsingastofu, skv. reglugerð nr. 246/2001 og lögum nr. 90/2018 en bætir þar 

skilyrðum um vinnslu, umfram lagatexta, sem það metur nauðsynlegt hverju sinni, hér vísast 

til máls Persónuverndar nr. 2012/266 en þar var tekið fram: „Í starfsleyfisskyldu felst m.a. að á 

starfsleyfishafa hvíla, auk þeirra skyldna sem fram koma í lögum nr. 77/2000, og reglum 

settum á grundvelli þeirra, þær skyldur er greinir í skilmálum starfsleyfis þessa.“153 Starfsemi 

fjárhagsupplýsingastofu og fjármálafyrirtækja, sem  dæmi má nefna viðskiptabanka, er 

viðamikil, því mætti afla frekari vitneskju um hvort aðkoma sérstakra sérfræðinga á þessu 

sérhæfða sviði sé þörf við slíka afmörkun skyldna eða til að heimila vinnslu hjá Persónuvernd.  

Nýmæli þessi um stjórnvaldið Persónuvernd eru hins vegar ekki ný af nálinni þar sem 

forverinn var Tölvunefnd. Með lögum nr. 121/1989 hafði Tölvunefnd ásamt 

Dómsmálaráðuneytinu eftirlit með framkvæmd laganna. Breytingin, sem fól í sér tilurð 

                                                
150 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál. 
151 sama heimild, athugasemdir við 38. gr. 
152 Persónuvernd, „Reglur nr. 811/2019 um leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga“ (Persónuvernd. Þínar 
upplýsingar, þitt einkalíf.) <https://www.personuvernd.is/log-og-reglur/reglur-og-reglugerdir/reglur-nr.-811-
2019-um-leyfisskylda-vinnslu-personuupplysinga> skoðað 3. apríl 2020. 
153 „Leyfisveiting Persónuverndar 1. október 2012 í máli nr. 2012/266 um leiðbeinandi álit og nýtt starfsleyfi fyrir 
Creditinfo Lánstraust hf.“ (Persónuvernd 1. október 2012) <https://www.personuvernd.is/adrar-
urlausnir/leyfisveitingar/nr/1537>. 
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Persónuverndar, var fólgin í auknu eftirliti en hér áður fyrr þegar Tölvunefnd var að störfum 

var megintilgangurinn hennar leyfisveiting. Þegar lög nr. 77/2000 tóku gildi breyttist þá sá 

tilgangur og jókst tilkynningarskylda sem falin var ábyrgðaraðila að tilkynna til 

Persónuverndar, helstu tildrög þessarar breytingar var sú að afgreiðsla leyfisumsókna gat tekið 

langan tíma, sett var því á tilkynningaskyldu, í stað leyfisskyldu, sem átti að hafa í för með sér 

skilvirkari stjórnsýslu.154 Við lögfestingu laga nr. 77/2000 var tekið fram að hér áður fyrr með 

lögum nr. 121/1989 var ekki að finna margar efnisreglur um það hvernig fara mætti með 

persónuupplýsingar en úr því hafði tölvunefnd bætt með ítarlegum skilmálum, meðal annars 

um starfsemi leyfisskyldra aðila. Þegar breytingar um tilkynningar í stað leyfisumsókna áttu 

sér stað var ákveðið að horfa ekki með öllu frá fyrirkomulaginu um leyfisveitingu, en þar var 

nefnt að söfnun og skráning upplýsinga sem varðar fjárhagsmálefni einstaklinga og lögaðila í 

því skyni að miðla þeim til annara yrði áfram leyfisskyld. Sú ákvörðun var tekin þar sem 

tilskipun 95/46/EB tók ekki til upplýsinga um lögaðila og því var ekki talið tilefni til að gera 

breytingar um leyfisskylda vinnslu um fjárhagsmálefni og lánstraust með lögfestinu á lögum 

nr. 77/2000.155 Með lögfestinu á lögum nr. 90/2018 var að sama skapi, ekki breytt þessum 

efnum hvað varðar leyfisskyldu og ráðgjöf. Þá virðist eins og vinnsla fjárhagsupplýsinga falli 

ekki undir vinnslu í þágu almannahagsmuna, þar sem ekkert er kveðið á um það í 15. gr. pvl. 

Kveðið er hins vegar á um að skýrt sé tekið fram að starfsræksla fjárhagsupplýsingastofu um 

vinnslu persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust séu leyfisskyld.156 

Um þessa leyfisskyldu og ráðgjöf verður ekki öðruvísi litið til en að ákvæðin feli í sér 

viðbótaskyldur fyrir íslenska ábyrgðaraðila. Því verður í næsta kafla fjallað um mögulega 

hagsmunaárekstra sem geta komið til. 

 

5.2.1. Mögulegir hagsmunaárekstrar Persónuverndar og Creditinfo  

Tekið er fram í núgildandi 15. gr. pvl. um vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 

að „Ráðherra skal setja reglugerð þar sem nánar er mælt fyrir um skilyrði fyrir vinnslu skv. 1. 

mgr.“ Hér er setning reglugerðar forsenda fyrir réttri beitingu laga, ákvæði þetta vísar til 

reglugerð nr. 246/2001 sem fékk gildi árið 2001. Aðlaga þarf lög og reglur að þeirri tækniþróun 

sem á sér stað og ber því að nefna að eitt af markmiðum persónuverndarregluerðarinnar var að 

aðlaga evrópska persónuverndarlöggjöf að nútíma vinnslu og tækniþróun, velta má því fyrir 

                                                
154 Alþt. 1984, A-deild, þskj. 171 - 164. mál.; Alþt. 1989, A-deild, bls. 630; Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 
280. mál, V.3.4. Tilkynningarskylda og V.3.5. Leyfisskylda. 
155 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 - 280. mál, IV.4. Tilkynningar í stað leyfisumsókna og IV.5. Efnisreglur 
um meðferð persónuupplýsinga. 
156 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, athugasemd við 15. gr. 
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sér hvort litið hafi verið framhjá framansögðu markmiði í tengslum við reglugerð nr. 246/2001, 

þar sem ákveðið var með lögum nr. 90/2018 að ekki yrði gerð breyting á síðastnefndu reglugerð 

heldur væri það álitamál seinna meir hvort setja ætti sérstök lög um efnið.157  

Persónuvernd setur reglur og leyfi í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust. Í ljósi framangreinds ber að vísa til undirstöðureglu íslenskrar 

stjórnskipunar sem er sú að stjórnvöld eru bundin lögum. Þessi regla er almennt nefnd 

lögmætisreglan, og í henni felst að reglugerðir verða að eiga sér stoð í lögum og mega því ekki 

vera í andstöðu við lög.158 Persónuvernd setur reglur nr. 811/2019 um leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga, vaknar sú spurningu hvort sú heimild sé ótakmörkuð heimild. Eins og hér 

háttar til, setur Persónuvernd leyfisskyldu og ráðgjöf og verður ekki öðruvísi litið til en að 

ákvæðin feli í sér viðbótaskyldur fyrir íslenska ábyrgðaraðila.  

Páll Hreinsson kom svo að orði í grein sinni, Lagaheimild til reglugerðar frá árinu 2015 

að „Ráðherra þarf sérstaka lagaheimild til að honum sé heimilt að mæla fyrir um íþyngjandi 

rannsóknarúrræði stjórnvalda eða rafræna vinnslu persónuupplýsinga í reglugerð“.159 Hvað 

varðar þá rafrænu vinnslu persónuupplýsinga í reglugerð, þá ber að vísa til þess að starfsleyfi 

Persónuverndar til fjárhagsupplýsingastofa er upphaflega veitt með reglugerð nr. 246/2001 sem 

sett var með stoð í 45. gr. pvl. nr. 77/2000. Í 45. gr. fyrrnefndu laga var tekið fram að reglugerð 

skuli mæla fyrir um söfnun og skráningu fjárhagsmálefna og lánstraust, og heimild til starfsemi 

fjárhagsupplýsingastofu skuli vera bundin leyfi Persónuverndar. Hins vegar þegar það kom að 

lögfestingu pvl. nr. 90/2018 þá bætir löggjafinn við í 15. gr., sem er þágildandi 45. gr., að 

vinnsla upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust, sem er þar með talið vanskilaskráning og 

gerð lánshæfismats, skal vera bundin leyfi Persónuverndar. Hérna ber að velta fyrir sér hví 

löggjafinn felur Persónuvernd þessa miklu ótakmörkuðu heimild til setninga starfsleyfa til 

vinnslu fjárhagsupplýsingastofu, sem dæmi lánshæfismats, sem stjórnvaldið hefur lítið sem 

ekkert komist í tæri við. Þá setur Persónuvernd í eðli sínu reglur fyrir heilt svið innan 

fjármálageirans sem hún jafnframt úrskurðar um í ágreiningsmálum. Eins og sjá má í næsta 

kafla, þá vakna frekari spurningar upp við starfsleyfi sem Persónuvernd gaf til 

fjárhagsupplýsingastofunnar, Creditinfo.   

                                                
157 Alþt. 2017-2018, A-deild þskj. 1029 - 622. mál, kveðið er á um í athugasemdum við 15. gr.: „Eðlilegt væri að 
setja sérstakar reglur eða frekari ákvæði um framkvæmd persónuverndarreglna í tengslum við gerð og öflun 
upplýsinga um lánshæfismat inn í fyrrgreinda reglugerð um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og 
lánstraust einstaklinga. Þá er álitamál hvort rétt væri að setja sérstök lög um efnið í ljósi þessa mikla umfangs 
sem er á vinnslu persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust og margvíslegra áhrifa sem slík vinnsla 
hefur á stöðu einstaklinga, einkum gagnvart fjármálafyrirtækjum.“ 
158 Páll Hreinsson, „Lagaheimild reglugerða - Greining á dómum Hæstaréttar og álitum umboðsmanns Alþingis“ 
(2015) 65 (2) Tímarit lögfræðinga 143, 147. 
159 sama heimild 169. 
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6 Fjárhagsupplýsingastofur  

6.1. Almennt um fjárhagsupplýsingastofur 

Eins og áður hefur komið fram kallast fyrirtæki, sem heldur utan um gagnagrunna sem safna 

og miðla til annarra fjárhagslegum upplýsingum um einstaklinga og lögaðila, 

fjárhagsupplýsingastofur. Þær gegna mikilvægu hlutverki á lánamarkaði, þar sem þær vinna 

upplýsingar í þeim tilgangi að miðla og leggja mat á fjárhag og lánstraust einstaklinga, ásamt 

því að veita lántaka ákveðið aðhald með markvissri skráningu og miðlun upplýsinga.160 

Fyrirtæki sem stofnar ekki til vinnslu í þeim tilgangi telst því ekki falla undir reglur 

fjárhagsupplýsingastofu.161 Slík starfsemi er háð leyfisveitingu Persónuverndar, sem má veita 

þeim einum starfsleyfi, skv. reglugerð 246/2001. Sá aðili er að mati hennar líklegur til að geta 

fullnægt skyldum sínum, skv. lögum, reglum og starfsleyfisskilyrðum.162 Hér á landi er 

einungis um eina fjárhagsupplýsingastofu, Creditinfo Lánstraust hf., að ræða, og því mun þessi 

kafli afmarkast við vinnslu sem fer fram hjá Creditinfo.    

 

6.2. Creditinfo Lánstraust hf.  

Creditinfo Lánstraust hf. starfar á grundvelli starfsleyfa frá Persónuvernd, til söfnunar og 

skráningu upplýsinga sem varðar fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila, í því 

skyni að miðla þeim til viðskiptavina sinna.163 Creditinfo hf. var stofnað árið 1997 undir 

nafninu Lánstraust hf. Markmið fyrirtækisins er að vera leiðandi upplýsinga- og 

þjónustufyrirtæki, sem sérhæfir sig í miðlun fjárhags- og viðskiptaupplýsinga, fjölmiðlavöktun 

og ráðgjöf á áhættumati og áhættustýringu fyrirtækja. Fyrirtækið er hluti af alþjóðafyrirtæki 

sem ber heitið Creditinfo Group og hefur það skapað sér sterka stöðu með því að veita aðgang 

að lánshæfisupplýsingum þar sem aðgengi að lánsfé er oft torsótt, meðal annars í Afríku og 

Austur-Evrópu.164  

                                                
160 Amparo San José Riestra, „Credit Bureaus in Today’s Credit Markets“ (European Credit Research Institute 
(ECRI) september 2002) 4, bls. 1-2; Reynir Grétarsson, „Meðferð upplýsinga um fjárhagsmálefni“ (1997) 50 (2) 
Úlfljótur, tímarit laganema 510, bls. 513. 
161 Datatilsynet, „Vejledning kreditoplysningsbureauer“ (Datatilsynet október 2019) 4. 
162 Í máli Persónuverndar nr. 2012/266 segir í starfsleyfi sem Persónuvernd gaf út m.a.: „Creditinfo Lánstraust 
hf. (LT) er fjárhagsupplýsingastofa sem er háð starfsleyfi frá Persónuvernd samkvæmt reglugerð nr. 
246/2001, sbr. 45. gr. laga nr. 77/2000. Það á bæði við um þá vinnslu sem LT stendur að sem ábyrgðaraðili 
og sem vinnsluaðili. Í starfsleyfisskyldu felst m.a. að á starfsleyfishafa hvíla, auk þeirra skyldna sem fram 
koma í lögum nr. 77/2000, og reglum settum á grundvelli þeirra, þær skyldur er greinir í skilmálum 
starfsleyfis þessa. Brot geta m.a. leitt til þess að fjárhagsupplýsingastofa teljist að mati Persónuverndar 
ekki líkleg til að geta fullnægt skyldum sínum og verður henni þá ekki veitt endurnýjað starfsleyfi”. 
163 Sigríður Laufey Jónsdóttir (n. 116). 
164 „Um Creditinfo“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/um-creditinfo/> skoðað 15. mars 2020; Sigríður 
Laufey Jónsdóttir (n. 116). 
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Eitt af grundvallarstarfsemi Creditinfo er ábyrg meðferð og vinnsla upplýsinga. Þar sem 

félagið safnar, vinnur úr og miðlar upplýsingum um fjárhagsmálefni einstaklinga á grundvelli 

starfsleyfis frá Persónuvernd. Creditinfo heldur utan um nokkur upplýsingakerfi, þeir eru 

meðal annars VOG vanskilaskrá, greiðslumat, lánshæfismat, skuldastöðuyfirlit, GÁT- 

gjaldþrot, árangurslaus fjárnám og tilkynningar.165 Fyrirtækið er vottað samkvæmt 

ISO/IEC27001 staðlinum, sem er stjórnunarkerfi um upplýsingaöryggi, sem er grundvöllur 

skipulags og viðhaldsaðgerða.166 

Stuttlega verður fjallað um þau upplýsingakerfi sem Creditinfo heldur utan um til að gefa 

lesendum betra innsýn í starfsemi stofunnar. Um er að ræða eina fyrirtækið hér á landi sem 

heldur opinbera vanskilaskrá.167 Hún hefur að geyma upplýsingar um vanskil einstaklinga og 

lögaðila, og inniheldur sem dæmi upplýsingar um innheimtuaðgerðir, sem eiga sér stað eða eru 

yfirvofandi.168 Þegar einstaklingur lendir í greiðsluerfiðleikum hefst ákveðið ferli, sem getur 

leitt til þess að sá hinn sami lendi á vanskilaskrá standi hann ekki við skuldbindingar sínar 

gagnvart kröfuhöfum. Heimilt er að skrá upplýsingar um vanskil einstaklinga inn á 

vanskilaskrána, ef þau hafa staðið yfir í 40 daga eða lengur. Krafan þarf þar að auki að vera að 

lágmarki 50.000 krónur [fimmtíu þúsund krónur] og með samkomulag með sérstakri 

yfirlýsingu hafi lántaki samþykkt heimild lánveitanda til að skrá aðila beint á vanskilaskrá sé 

ekki staðið við skuldir.169 Greiðslumat er svokallað sjálfsafgreiðsluviðmót, þar sem hægt er að 

meta svigrúm sitt til lántöku.170 Lánshæfismat er, eins og fram hefur komið, mat á líkum á því 

hvort einstaklingur muni standa skil á afborgunum á láni.171 Skuldastöðuyfirlit er kerfi sem 

inniheldur upplýsingar um skuldir og ábyrgðir, þessar upplýsingar byggja á gögnum frá 

lánveitendum.172 Til samanburðar við ritgerðarefni verður fjallað meira um upplýsingakerfi 

vanskilaskrárinnar og lánshæfismat þar sem sú vinnsla er ein umfangsmesta vinnsla Creditinfo.  

 

                                                
165 Creditinfo, „Notkun upplýsinga, hvenær má og hvenær má ekki?“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/um-
creditinfo/notkun-upplysinga.aspx> skoðað 18. mars 2020. 
166 „Upplýsingaöryggisstefna Creditinfo“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/um-
creditinfo/oryggisstefna.aspx> skoðað 15. mars 2020. 
167 „Vanskilamál: Traust Eftirfylgni“ (n. 118), Traust eftirfylgni. 
168 sama heimild, Traust eftirfylgni. 
169 sama heimild, Um vanskilaskrá. 
170 „Greiðslumat“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/lausnir-og-gogn/greidslumatskerfi.aspx> skoðað 18. 
mars 2020, Einfalt og sjálfvirkt. 
171 „Lánshæfismat einstaklinga: Hversu traustur lántakandi ert þú?“ (Creditinfo) 
<https://www.creditinfo.is/mittcreditinfo/lanshaefismat.aspx> skoðað 4. janúar 2020, Hversu traustur lántakandi 
ert þú? 
172 „Skuldastöðukerfi Creditinfo“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/lausnir-og-
gogn/skuldastodukerfi.aspx> skoðað 13. apríl 2020, Yfirlit skuldbindinga. 
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6.2.1. Gildandi starfsleyfi  

Áður en vikið verður að starfsleyfi Creditinfo, telur höfundur vert að benda á, að torvelt getur 

reynst að nálgast starfsleyfi þessi og skoða þróun heimilda til handa fyrirtækjum. Að sama 

skapi er ekki auðhlaupið fyrir einstaklinga sem vilja kynna sér vinnsluna og leyfi 

Persónuverndar sem eru að staðaldri framlengd, ekki það besta fyrir réttarvernd einstaklinga. 

Að þessu sögðu, skapar þetta lítinn fyrirsjáanleika fyrir lögaðila, sem hefðu hug á að stofna 

nýja fjárhagsupplýsingastofu, sem sinnir sama hlutverki í samkeppni við Creditinfo.  

 
6.2.1.1. Starfsleyfi vegna vinnslu upplýsinga um einstaklinga  

Núgildandi starfsleyfi nr. 2017/1541 til vinnslu upplýsinga um einstaklinga hefur að geyma 

þrjá kafla, sá fyrsti fjallar um leyfisskyldu, annar um leyfi og leyfisskilmála og þriðja er 

umfjöllun um breytingar, gildistíma o.fl. Starfsleyfi þetta gildir til vinnslu Creditinfo, sem 

ábyrgðaraðila og sem vinnsluaðila.173 Vísað er til reglugerðar nr. 246/2001 í lokamálslið 1. gr., 

þar sem kveðið er á um að starfsleyfi þetta gildi ekki um vinnslu skýrslna, um lánshæfi, né 

öflunar upplýsinga um skuldastöðu einstaklings skv. beiðni hans.  

Varðandi heimild til vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust er tilgreint að 

eingungis megi vinna með upplýsingar sem „hafa eðli sínu samkvæmt geta haft þýðingu við 

mat á fjárhag og lánstrausti hins skráða“, jafnframt að löginnheimta sé hafin gegn hinum 

skráða, sbr. grein 2.1. Persónuvernd setur hér skilyrði, sem hefur að geyma heimild til vinnslu 

upplýsinga sem „getur haft þýðingu“, hér ber að velta því fyrir sér hver metur hvaða 

upplýsingar „geta haft þýðingu“, ef ágreiningur myndast hjá Persónuvernd og Creditinfo í 

þessu tilviki. Hvor aðilinn er hæfari til að taka ákvörðun í þessu máli, er það sjálfstætt 

stjórnvald eða er mögulega þörf á sérfræðiþekkingu um þróun fjárhagsupplýsingastofu, þar 

sem tekið er mið af breyttum samfélagsháttum með auknum rafrænum lausnum og þjónustu, 

sem kallar á breytt mat á fjárhag. Ef tekið er sem dæmi um breyttar aðstæður, þá eru 

smálánafyrirtæki gott dæmi um slíkt. Þau komu inn á markaðinn með miklum hraða og því 

hefur verið haldið fram að slík lán valdi hvað mestum vanda hjá neytendum,174 og sé 

vísbending um versnandi fjárhagsstöðu einstaklinga undir vissum kringumstæðum.  

                                                
173 „Leyfisveiting Persónuverndar 29. desember 2017 í máli nr. 2017/1541 um Starfsleyfi Creditinfo Lánstraust 
hf. vegna vinnslu upplýsinga um einstaklinga“ (Persónuvernd 29. desember 2017) 
<https://www.personuvernd.is/adrar-urlausnir/leyfisveitingar/starfsleyfi-creditinfo-lanstrausts-hf-vegna-vinnslu-
upplysinga-um-einstaklinga-mal-nr-2017-1541/> skoðað 2. apríl 2020, grein 1. Um leyfisskyldu. 
174 „Starfsumhverfi smálánafyrirtækja á Íslandi og tillögur til úrbóta“ (Skýrsla starfshóps unnin fyrir ráðherra 
ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar janúar 2019) 4. 
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Credtinfo ber að eyða upplýsingum úr skrám sem mæla gegn lánshæfi hins skráða þegar 

þær verða fjögurra ára gamlar, sbr. 2. mgr. greinar 2.1. Hins vegar má Creditinfo geyma 

upplýsingar í þrjú ár til viðbótar með ströngum aðgangstakmörkunum uppfylltum. Þá segir að 

upplýsingar sem varðveittar eru í þrjú ár til viðbótar sé heimilt að nýta í þágu lánshæfismats, 

að beiðni hins skráða þar sem ekki sé miðlað þeim upplýsingum heldur eingöngu tölfræðilegum 

niðurstöðum.175 Creditinfo er heimilt að safna upplýsingum frá áskrifendum.176 En um er að 

ræða þá sem hafa undirritað áskriftarsamning, sem felur í sér ströng skilyrði um öflun, notkun 

og meðferð upplýsinga sem hafa aðgang að þeim upplýsingakerfum Creditinfo. Þá heldur 

Creditinfo jafnframt upplýsingum um notanda, sem skráðar eru og vistaðar í þeim tilgangi að 

tryggja rekjanleika, en þeim upplýsingum er ekki miðlað til þriðja aðila.177 Leyfishafi þarf að 

hafa fengið áreiðanlegar, skriflegar upplýsingar, sem staðfesta viðkomandi skuldir og þarf eitt 

af eftirfarandi 1.-6. tl. greinar 2.2.1. að vera uppfyllt. Að skuldari hafi skriflega gengist við því 

gagnvart áskrifanda (kröfuhafa), að krafa sé á gjalddaga fallin, sbr. 1. tl. síðastnefndu greinar.  

Upplýsingum, sem heimilt er að safna úr opinberum gögnum, eru taldar upp með 

tæmandi hætti í grein 2.2.2. En þar er kveðið á um að heimilt sé að safna upplýsingum dómstóla 

um skuldara, skv. uppkveðnum dómum eða stefnum, framkvæmd fjárnáms, um uppboð sem 

sýslumaður hefur birt, gjaldþrotaskipti, nauðungasamningsumleitanir, greiðslustöðvanir, 

hlutafélagaskrá og upplýsingar um gerða kaupmála. Söfnun ofangreindra upplýsinga ber að 

safna í eitt miðlægt gagnasafn og miðla í samræmi við starfleyfi þetta, sbr. grein 2.2.2. Hérna 

leggur Persónuvernd ákveðin skilyrði, sem heimilt er að safna úr opinberum skrám, það er að 

segja stofnunin stýrir því hvernig starfsemi hjá einkareknu fyrirtæki getur þróast. Velta má fyrir 

sér, þar sem Persónuvernd er falið með reglugerðarheimild að setja starfsleyfi, hvort í því felist 

hreinlega ótakmörkuð heimild, til að ákveða umfang starfsleyfanna eður ei. Vísast hér til 

lögmætisreglu, þar sem kveðið er á um að ákvarðanir stjórnvalda skulu almennt eiga sér 

heimild í lögum.  

Miðlun persónuupplýsinga frá Creditinfo fer skriflega fram, eða með stafrænum hætti 

sem er með öruggri fjartengingu, sbr. grein 2.3. Jafnframt má miðla upplýsingum símleiðis, en 

þá einungis þeim sem teljast samandregnar upplýsingar, það er hvort aðili sé á vanskilaskrá 

eða ekki. Óheimilt er þá að miðla upplýsingum um skuld einstaklings ef Creditinfo er kunnugt 

um að krafa sé ekki lengur í vanskilum, jafnframt er óheimilt að miðla hversu oft einstaklingur 

                                                
175 „Leyfisveiting Persónuverndar 29. desember 2017 í máli nr. 2017/1541 um Starfsleyfi Creditinfo Lánstraust 
hf. vegna vinnslu upplýsinga um einstaklinga“ (n. 173), grein 2.7. Eyðing upplýsinga. 
176 sama heimild, grein 2.2.1. 
177 „Persónuupplýsinar - Meðferð og vinnsla“ (Creditinfo) <https://www.creditinfo.is/um-
creditinfo/personuupplysingar.aspx> skoðað 10. mars 2020, hverjir hafa aðgang að upplýsingunum? 



 42 
 
 

 

hefur verið flett upp, sbr. grein 2.3, sbr. einnig 6. gr. reglugerðar 246/2001, þar sem tilgreint er 

hvernig megi miðla upplýsingum. Tiltekið er í 6. gr. síðastnefndu reglugerðar að Persónuvernd 

sé heimilt að tilgreina nánar í starfsleyfi með hvaða tæknilegu aðferð heimilt sé að miðla 

upplýsingum. Velta má fyrir sér hví reglugerðin setji ekki frekari viðmið hér, í stað þess að fela 

stjórnvaldinu Persónuvernd óheft ákvörðunarvald um þær aðferðir, þ.m.t. tæknilega 

framkvæmd aðila, að setja frekari skilyrði um einkarekið fyrirtæki.   

Þegar upplýsingum er aflað hjá hinum skráða ber Creditinfo samt sem áður að upplýsa 

hinn skráða um rétt sinn, sbr. fræðsluskylda Creditinfo. Það er að svara ekki og hvaða 

afleiðingar það getur haft í för með sér, sbr. grein 2.4. Að sama skapi ef um rangar eða villandi 

upplýsingar er að ræða ber fyrirtækinu að hindra áhrif slíkra upplýsinga á hagsmuni hins 

skráða, sbr. grein 2.5. Hinn skráði hefur rétt til að andmæla skráningu og ber Creditinfo að eyða 

þeim upplýsingum varðandi lán í skilum, ásamt því að fylgjast með sem dæmi skráðum 

kaupmálum. Það er ef hjón sem gerðu kaupmála séu skilin að lögum ber að eyða þeim 

upplýsingum, sbr. grein 2.6. og 2.7. Creditinfo er skylt að verða við ósk hins skráða, það er ef 

hann óskar eftir frekari vitneskju um vinnslu persónuupplýsinga um sjálfan sig, á sama tíma 

ber Creditifno að upplýsa hinn skráða um upplýsingar sem fyrirtækið hefur undir höndum um 

hinn skráða, sem beiðnin hans lýtur ekki að, sbr. grein 2.8. 

Allir áskrifendur að upplýsingakerfum Creditinfo eru skráðir í hvert skipti þegar 

einstaklingi er flett upp, og haldið er utan um skrá hvers vegna það sé gert. Áskrifanda ber þá 

skylda til að láta Creditinfo vita ef skuld er komin í skil. Hver starfsmaður hjá áskriftaraðila 

hafi eigið aðgangskort, og að hinum skráða sé ávallt veitt lögskyld fræðsla og að allar 

uppflettingar séu rekjanlegar o.s.frv., sbr. grein 2.9. Hindra þarf alla misnotkun 

persónuupplýsinga og vernda gegn ólöglegri eyðileggingu, og að sama skapi huga að 

öryggisráðstöfunum, sbr. grein 2.10.    

Framangreindir skilmálar gilda þar til Persónuvernd tekur þá til endurskoðunar, og gilda 

þeir samhliða ákvæði laga nr. 77/2000 og reglna sem settar eru á grundvelli þeirra, sbr. 

lokagrein 3. um breytingar, gildistíma o.fl. Í athugasemdum við starfsleyfi þetta er tekið fram 

að gildistími leyfisins hafi verið framlengdur til 1. júlí 2020. Hér ber að nefna að fyrra 

starfsleyfi nr. 2016/1626 hefur að geyma sömu ákvæði.  

 

6.2.1.2. Starfsleyfi vegna vinnslu upplýsinga um lögaðila  

Núgildandi starfsleyfi nr. 2016/1822 til vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 

lögaðila hefur verið framlengt í tvígang, þ.e. núgildandi starfsleyfi er framlengt frá eldra 
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starfsleyfi nr. 2014/1690.178 Þá gildandi starfsleyfi frá 2014 var hins vegar að sama skapi 

framlengt frá eldra starfsleyfi og vísar það til starfsleyfis nr. 2011/641.179  

 Núgildandi starfsleyfi sem er frá 23. desember 2016 vísar að lokum að gildistími 

leyfisins hefur verið framlengdur til 1. júlí 2020. Þar að auki vísar fyrrnefnda leyfi til 45. gr. 

laga nr. 77/2000 sem fjallar um vinnsla upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust fyrirtækja, 

svo og annarra lögaðila, sé háð leyfi Persónuverndar.180 Hér ber að velta því fyrir sér hvort 

Persónuvernd telji ekki þörf á að vísa í núgildandi lög, og að sama skapi hvort eðlilegast væri 

ekki að veita nýtt starfsleyfi út frá núgildandi lagagreinum.     

 

6.2.2. Creditinfo sem ábyrgðar- og vinnsluaðili   

Creditinfo getur bæði verði ábyrgðar- sem og vinnsluaðili. Stofnunin getur því verið sá aðili 

sem ber ábyrgð á að vinnsla persónuupplýsinga samræmist persónuverndarlögum, sbr. 

ábyrgðaraðili. Í úrskurði Persónuverndar, í máli nr. 2016/1138, tiltók stofnunin181 að þar sem 

Creditinfo hýsti kerfi þar sem unnið væri með upplýsingar í þeim tilgangi að miðla þeim til 

lánveitanda og teldist sá aðili ábyrgðaraðili.  

 
„Creditinfo Lánstraust hf. hefur yfir að ráða upplýsingakerfum um fjárhagsmálefni 
og lánstraust sem meðal annars lánveitendur afla sér upplýsinga úr þegar metið er 
lánshæfi þeirra sem æskja fjárhagslegrar fyrirgreiðslu. Ljóst má telja að 
viðkomandi lánveitendur séu ábyrgðaraðilar að þeirri vinnslu sem þeir sjálfir 
viðhafa við gerð slíks mats. Það að koma þess háttar upplýsingakerfum á fót og 
vinna með upplýsingar í þeim í því skyni að miðla þeim til lánveitenda telst hins 
vegar vera á ábyrgð þess aðila sem hefur rekstur upplýsingakerfanna með höndum. 
Samkvæmt því telst Creditinfo Lánstraust hf. vera ábyrgðaraðili að þeirri vinnslu 
persónuupplýsinga sem fólst í notkun upplýsinga, sem þar hafa verið skrásettar, til 
gerðar skýrslna fyrirtækisins um lánshæfi kvartanda.“182 

 

Creditinfo er því talinn ábyrgðaraðili við gerð lánshæfismats þess sem kvartar er að ræða, 

þar sem fyrirtækið er sá aðili sem ákveður tilgang, búnað og aðferð vinnslunnar, sbr. úrskurði 

Persónuverndar í máli nr. 2020010738.183 Creditinfo býður upp á þá þjónustu að fyrirtæki, svo 

sem innheimtufyrirtæki, geti skráð kennitölur einstaklinga og lögaðila í vöktun á vanskilaskrá. 

                                                
178 „Starfsleyfi nr. 2016/1822 til vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust lögaðila í því skyni að miðla 
þeim til annarra“ (Persónuvernd 23. desember 2016) <https://www.personuvernd.is/urlausnir/nr/2241>. 
179 „Starfsleyfi nr. 2011/641 fyrir Creditinfo hf. til að safna upplýsingum um fjárhagsmálefni og lánstraust 
lögaðila“ (Persónuvernd 22. júní 2011). 
180 „Bréf Persónuverndar 23. desember 2016 um starfsleyfi til vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 
lögaðila í því skyni að miðla þeim til annarra“ (19. júní 2017) <https://www.personuvernd.is/urlausnir/nr/2239>. 
181 Úrskurður Persónuverndar 28. september 2017 í máli nr. 2016/1138, II. Forsendur og niðurstaða. 
182 sama heimild. 
183 Úrskurður Persónuverndar 12. mars 2020 í máli nr. 2020010738. 
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Creditinfo ber því ábyrgð á þeirri vinnslu sem felst í varðveislu vanskilaskrárinnar í 

upplýsingakerfi fyrirtækisins, og að gera þær aðgengilegar þar. Það hefur því verið lagt til 

grundvallar að þar sem fyrirtækið sér um vinnslu við að vakta vanskilaskrá einstaklings ber 

þeim að kanna hvort sú vöktun byggir á lögmætum forsendum í samræmi við pvl., sbr. 

úrskurður Persónuverndar í máli nr. 2017/676.184 

Í tilvikum þar sem fyrirspurn er gerð í skuldastöðukerfi Creditinfo, þá er staða 

skuldbindinga, svo sem lána, skuldabréfa, yfirdráttar og ábyrgða o.fl., sótt til lögaðilans, sem 

veitti skuldara fyrirgreiðslu og/eða lán. Í þessu tilviki er því Creditinfo vinnsluaðili, hver og 

einn sem setur fram fyrirspurn er þá ábyrgðaraðili að sinni fyrirspurn, sbr. reifun 

Persónuverndar í máli nr. 2016/1138, þar sem ekki er um skráningu að ræða í gegnum kerfi 

Creditinfo. Heldur miðla fjármálafyrirtækin þessum upplýsingum sín á milli í gegnum 

skuldastöðukerfið. Skuldastöðukerfi Creditinfo byggir á gögnum frá lánveitendum, sem miðlar 

upplýsingum um ábyrgðir og skuldir einstaklinga og fyrirtækja í kerfið. Eingöngu geta 

lögaðilar sem miðla gögnum í kerfið og starfa undir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka 

Íslands (FME SÍ) fengið aðgang að því.185 Aðgangur að skuldastöðukerfi Creditinfo er því 

háður samþykki lánveitenda, sem svara fyrirspurn sem berst frá öðrum lánveitendum og í 

kjölfarið miðla upplýsingum í gegnum kerfið. Aðgangur þeirra í þessu tilviki er til að bæta mat 

á greiðslugetu neytenda þar sem hún er til hagsbóta fyrir alla, og hefur verið gagnrýnt að 

smálánafyrirtæki hafi ekki aðgang að því kerfi.186 Líkurnar á því að lánshæfismat sé byggt á 

óáreiðanlegum upplýsingum er í tilvikum eins og með smálán, þar sem aðgengi að lánsfé er 

auðveldara, því verður auðveldara fyrir neytanda að taka mörg skammtímalán á skömmum 

tíma, án þess að lánveitendum sé kunnugt um það.187 Því eru sterk rök fyrir því að upplýsingar 

um smálán séu tekin með í útreikning á lánshæfi til að auka áreiðanleika matsins. Þá ber að 

vísa til þess að ef til kæmi að Creditinfo myndi heimila smálánafyrirtækjum aðgang, þá þyrfti 

að öllum líkindum að breyta öllu starfsleyfinu. Hér ber að vísa til úrskurðar Persónuverndar í 

málum nr. 2014/753 og 2015/1036 og 2020010600, en í öllum þessum málum var Creditinfo 

vinnsluaðili og var fyrndum kröfum miðlað í umrætt skuldastöðukerfi og var því miðlun 

áskrifenda óheimil í skuldastöðukerfi Creditinfo.188 

 

                                                
184 Úrskurður Persónuverndar 18. september 2018 í máli nr. 2017/676. 
185 „Skuldastöðukerfi Creditinfo“ (n. 172). 
186 „Starfsumhverfi smálánafyrirtækja á Íslandi og tillögur til úrbóta“ (n. 174) 30, 8.11 Aðgengi að upplýsingum 
um skuldastöðu. 
187 sama heimild 29. 
188 Úrskurður Persónuverndar 19. nóvember 2014 í máli nr. 2014/753; Úrskurður Persónuverndar 24. febrúar 2016 
í máli nr. 2015/1036; Úrskurður Persónuverndar 17. apríl 2020 í máli nr. 2020010600. 
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6.2.3. Vinnsla persónuupplýsinga hjá Creditinfo   

Jafnvel þótt vinnsla persónuupplýsinga hjá Creditinfo sé starfsleyfisskyld, þá veitir starfsleyfið 

eitt og sér ekki heimild til vinnslunnar, heldur þarf jafnframt heimild í almennum 

heimildarákvæðum persónuverndarlaganna.  

Eins og fram hefur komið er fjárhagsupplýsingastofu einungis heimilt að vinna með þær 

persónuupplýsingar, sem í eðli sínu geta haft þýðingu við mat á fjárhag og lánstrausti hins 

skráða, þ.e. nafn einstaklings, heimilisfang, kennitala, staða og atvinna, auk 

fjárhagsupplýsinga.189 Við vinnslu persónuupplýsinga þarf að uppfylla eitthvert af skilyrðum 

1. mgr. 8. gr. pvl., svo hún teljist lögmæt, sem og önnur ákvæði pvl. Fjárhagsupplýsingastofu 

er hvorki heimilt að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi 3. tl. 1. mgr. 3. gr. 

pvl., né upplýsingar um fjárhagsmálefni til að afla vitneskju um málefni annars manns. Hér 

gilda vinnslur persónuupplýsinga jafnt um einstaklinga sem og lögaðila.190 Sem fyrr segir falla 

fjárhagsmálefni ekki undir hugtakið viðkvæmar persónuupplýsingar í persónuverndarlögum. Í 

tilskipun 95/46/EB var tekið fram í 9. lið formála hennar að aðildarríki gætu sett almenn 

skilyrði um löglega persónuvernd, jafnframt var kveðið á um það í forathugun í 20. gr. 

tilskipunarinnar. Hér á landi var þetta svigrúm nýtt í reglugerð nr. 246/2001 og 3. tl. 4. gr. 

reglna nr. 811/2019, að söfnun persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust 

einstaklinga í þeim tilgangi að miðla þeim til annarra, væri háð leyfi frá Persónuvernd. Þá ber 

að vísa til þess að í lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki eru upplýsingar sem eru 

viðskiptalegs og persónulegs eðlis háðar þagnarskyldu starfsmanna fjármálafyrirtækja191, sem 

og í lögum nr. 140/2012 um upplýsingalög, þar sem kveðið er á um að óheimilt sé að veita 

almenningi aðgang að gögnum um einka- og fjárhagsmálefni einstaklinga, sem sanngjarnt er 

og eðlilegt að leynt fari, nema sá samþykki, sem í hlut á. Af framangreindu má telja, að 

sérreglur telji upplýsingar um fjárhagsmálefni einstaklinga til trúnaðarupplýsinga sem eigi að 

gilda um viðskiptaleynd.  

Hvað varðar vinnslu lánshæfismats hjá Creditinfo hefur undanfarin ár mikill ágreiningur 

verið um þá vinnslu, en hér verður ítarlega fjallað um það atriði. Árið 2009 óskaði Creditinfo 

eftir að mega vinna lánshæfismat um einstaklinga án samþykkis, þar sem fyrirtækið taldi 

lögmæta hagsmuni vega þyngra um tilganginn að finna hversu líklegt væri að hinn skráði lenti 

inn á eða færi út af vanskilaskrá. Persónuvernd hafði ítrekað hafnað þessu með þeim rökum að 

                                                
189 „Leyfisveiting Persónuverndar 29. desember 2017 í máli nr. 2017/1541 um Starfsleyfi Creditinfo Lánstraust 
hf. vegna vinnslu upplýsinga um einstaklinga“ (n. 173), 2.1. Almennt um heimila vinnslu. 
190 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 61) 760. 
191 Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, 58. gr. 
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meðal annars bæri að túlka þær valdheimildir þeirra þröngt, og því væri hún ekki fær til að 

veita heimild fyrir slíkri vinnslu án samþykkis einstaklings sem ætti hagsmuna að gæta.192 Eins 

og fram kom hér að ofan, þá hafði Creditinfo á sama tíma veitt alhliðafyrirtækjum heimild til 

að sækja lánshæfismats einstaklinga, sbr. úrskurður Persónuverndar í máli nr. 2010/331. En 

eftir þann úrskurð ákvað Creditinfo að breyta umræddri þjónustu þar sem áskrifendur sem lutu 

eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (FME SÍ) fengu aðgang að umræddri þjónustu.193 

Nýlegir ágreiningar um lánshæfismat gefa til kynna að undirstaða lánshæfismats sé að verða 

skýrari. Hér vísast til úrskurðar Persónuverndar í mál nr. 2020010738, mál nr. 2017/537, sbr. 

einnig mál nr. 2016/1138. Málsatvik voru sambærileg í þessum málum þar sem upplýsingar 

frá Creditinfo höfðu áhrif til lækkunar á lánshæfismati þess sem kvartaði. Í fyrrnefnda 

úrskurði194 var meðal annars vísað til ákvæða um eyðingu skráðra upplýsinga að 

varðveislutíma liðnum sem heimilaður hafði verið og þess svigrúms sem 3. mgr. 5. gr. 

reglugerðar nr. 246/2001, sbr. einnig 45. gr. eldri pvl., núgildandi 15. gr. pvl. veittu. Þar sem 

upplýsingum sem ekki var miðlað mátti varðveita lengur á grundvelli sérstakrar heimildar, þar 

sem Creditinfo hf. þurfti að leysa úr ágreiningi sem kynni að rísa um réttmæti skráningar.     

 
 „Rík áhersla er lögð á það að gert sé áreiðanlegt lánshæfismat í aðdraganda 
samnings um neytendalán. Einnig liggur fyrir að skýrslum Creditinfo Lánstrausts 
hf. er ætlað að nýtast við gerð slíks mats. Þá verður ekki litið svo á að það feli í sér 
óheimila miðlun upplýsinga um vanskilakröfur, sem komið hefur verið í skil, að þær 
hafi áhrif á niðurstöðu skýrslna um lánshæfi, enda liggur fyrir að upplýsingarnar 
sjálfar berast ekki viðtakendum matsins. Þegar litið er til þessa telur Persónuvernd 
vinnslu Creditinfo Lánstrausts hf. á þeim upplýsingum um afskráðar færslur á 
umræddri skrá, sem um ræðir í máli þessu og fram fór á gildistíma fyrrnefnds 
starfsleyfis, dags. 28. desember 2015, hafa átt stoð í áðurgreindu ákvæði 7. tölul. 
1. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000, en auk þess telur stofnunin ekki hafa komið fram að 
farið hafi verið gegn kröfum annarra ákvæða laganna, þ. á. m. 1. mgr. 7. gr. sömu 
laga um meðal annars sanngirni, meðalhóf, áreiðanleika og varðveislutíma við 
vinnslu persónuupplýsinga. Telst vinnslan því hafa samrýmst lögunum“.195 

 

Persónuvernd hefur hins vegar hafnað því að Creditinfo megi skrá og miðla upplýsingum 

um einstaklinga í greiðsluaðlögun, sbr. ákvörðun Persónuverndar í máli nr. 2009/680. Þar taldi 

Persónuvernd skráningu greiðsluaðlögunar í upplýsingaskrá Creditinfo um fjárhagsmálefni og 

                                                
192 „Rökstuðningur Persónuverndar fyrir synjun vegna tilgreindra atriða, dags. 13. og 25. mars 2009, með ósk um 
rökstuðning“ (Persónuvernd 30. apríl 2009) <https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/nr/877>, 2.5; 
„Bréf Persónuverndar 16. október 2009 um Creditinfo (LT) áhættumatsupplýsingar um einstaklinga“ 
<https://www.personuvernd.is/adrar-urlausnir/ymis-bref/nr/950>. 
193 „Bréfaskipti Persónuverndar frá Creditinfo Lánstraust hf., 9. september 2011, varðandi sölu upplýsinga um 
áhættumat sitt á einstaklingum“ (n. 114). 
194 Úrskurður Persónuverndar 25. mars 2020 í máli nr. 2020010738. 
195 sama heimild; Úrskurður Persónuverndar 31. maí 2018 í máli nr. 2017/537. 
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lánstraust einstaklinga, sem væri í þeim tilgangi að miðla til annarra, of íþyngjandi.196 Aðili 

sem telur sig vera í greiðsluerfiðleikum, er sá aðili sem telur sig ekki vera fjár síns ráðandi og 

óskar þar að leiðandi eftir greiðsluaðlögun sem gefur honum kost á því að endurskipurleggja 

fjármál sín og aðlaga skuldir við greiðslugetu.197 Hér ber að vísa til þess að lánshæfis- og 

greiðslumat er m.a. byggt á viðskiptasögu einstaklings og opinberum neysluviðmiðum og er 

slík vinnsla neytendum, sem og lánveitendum í hag. Því mætti velta því fyrir sér hvort ekki 

væri eðlilegt að lánveitandi fengi í afmarkaðan og sanngjarnan tíma, upplýsingar um að 

viðkomandi aðili hefði eða væri í greiðsluðalögun.  

 

6.2.4. Miðlun fjárhagsupplýsinga  

Creditinfo hf. hefur heimild til að miðla fjárhagsupplýsingum. Reglugerð nr. 246/2001 segir í 

6. gr. að fjárhagsupplýsingastofa megi miðla þeim skriflega eða með netlínutengingu við 

áskrifendur. Slík miðlun gerir þeim kleift að fletta upp einstaka aðilum, einum í einu. 

Fyrirbyggja þarf einnig að áskrifendur geti afritað skrána og gert þær öryggisráðstafanir svo 

ekki sé hægt að vinna með hana á annan hátt en til uppflettingar.198 Fjárhagsupplýsingastofa 

þarf að auki að skrá allar þær upplýsingar sem hún miðlar í svokallaða atburðaskrá (e. logs) og 

varðveita þær í tvö ár.199 Hér ber að vísa til úrskurðar Persónuverndar í máli nr. 2014/1749, 

varðandi kvörtun sem laut meðal annars að miðlun lánshæfismats frá Creditinfo til Netgíró 

ehf., en þar var um kerfismistök að ræða hjá Netgíró ehf., og var því sá síðarnefndi 

ábyrgðaraðili vinnslu þessarar.200    

 

6.3. Lagaskylda Creditinfo  

Creditinfo byggir vinnslu sína aðallega á starfsleyfi sem byggir á eftirfarandi lagaheimildum 

persónuverndarlaga nr. 90/2018, reglugerð nr. 246/2001 um söfnun og miðlun upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust og reglum Persónuverndar nr. 811/2019 um leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga. Reglugerð nr. 246/2001 var komið á fót með 45. gr. pvl. nr. 77/2000. 

Fyrrnefnd reglugerð tekur hins vegar ekki til starfsemi, sem felur í sér útgáfu skýrslna um 

lánshæfi. Persónuvernd hefur þá veitt Creditinfo leyfi til bráðabirgða vegna vinnslu 

persónuupplýsinga í þágu gerðar lánshæfismats, sbr. mál nr. 2018/1229. Þar er tekið fram að 

                                                
196 Úrskurður Persónuverndar 18. janúar 2011 í máli nr. 2009/680. 
197 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 1363 - 670. mál. 
198 Reglugerð um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust nr. 246/2001, 6. gr. Hvernig má 
miðla upplýsingum. 
199 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 61) 762. 
200 Úrskurður Persónuverndar 25. ágúst 2015 í máli nr. 2014/1749. 



 48 
 
 

 

gert sé það skilyrði að við vinnslu lánshæfismats sé farið eftir þeim grunnreglum sem fram 

koma í reglugerð nr. 246/2001. Þá vísar Persónuvernd í ákveðnar málsgreinar reglugerðar nr. 

246/2001, til gildandi starfsleyfis nr. 2017/1541, og að sama skapi til reglugerðar (ESB) 

2016/679 og persónuverndarlaga nr. 90/2018, þ.á.m. 22. gr. pvl., um réttindi tengdum 

einstaklingsmiðuðum ákvörðunum, sem byggjast á sjálfvirkri gagnavinnslu.201 Velta má fyrir 

sér hvort það sé með réttu lagi að Creditinfo, sem einkarekið fyrirtæki, þurfi eins og hér háttar, 

að skiptast á milli settra laga í reglugerð og svo almennra ákvæða persónuverndarlaga. Eða 

veldur þessi skipting að öllu jöfnu réttaróvissu sem dregur úr fyrirsjáanleika. Að sama skapi 

mætti velta þeirri spurningu fyrir sér hvort afkoma einkarekna fyrirtækisins Creditinfo sé í raun 

og veru háð ákvörðunum stjórnvalds hverju sinni, þar sem engin sérlög eru til staðar sem 

afmarkar heimildir þeirra, en tekur samt sem áður tillit til ört vaxandi hnattræns 

viðskiptasamfélags. Framangreind atriði vekja enn fremur upp spurningu, hvort aðkoma 

sérstakra sérfræðinga á þessu sérhæfða sviði sé þörf varðandi afmörkun skyldna eða til að 

heimila vinnslu hjá Persónuvernd.    

 

  

                                                
201 „Leyfisveiting Persónuverndar 23. ágúst 2018 í máli nr. 2018/1229 um leyfi til bráðabirgða vegna vinnslu 
persónuupplýsinga í þágu gerðar lánshæfismats“ (Persónuvernd 23. ágúst 2018) 
<https://www.personuvernd.is/adrar-urlausnir/leyfisveitingar/leyfi-til-bradabirgda-vegna-vinnslu-
personuupplysinga-i-thagu-gerdar-lanshaefismats>. 
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7 Svigrúm einstakra ríkja 
Eins og fram hefur komið þá hefur persónuverndarreglugerðin (ESB) nr. 2016/679 ekki að 

geyma sérstök ákvæði um fjárhagsupplýsingastarfsemi. Vinnsla upplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust lúta því að meginreglu almennum reglum persónuverndarlaganna 

og reglugerðarinnar. Hins vegar kveður 2. mgr. 6. gr. pvrg. á um að:  

 
„Aðildarríkjum er heimilt að viðhalda eða innleiða sértækari ákvæði til að aðlaga 
beitingu reglna þessarar reglugerðar að því er varðar vinnslu þannig að samrýmist 
c- og e- lið 1. mgr., með því að setja fram með ítarlegri hætti sértækar kröfur til 
vinnslunnar og aðrar ráðstafanir til að tryggja lögmæta og sanngjarna vinnslu.“ 
 

Samkvæmt orðanna hljóðan er réttur til að setja sértækar reglur í landsrétti einstakra ríkja 

um tilvik þar sem viðeigandi vinnsla persónuupplýsinga er annaðhvort nauðsynleg til að 

uppfylla lagalega skyldu, sem ábyrgðaraðili ber ábyrgð á, sbr. c-liður 1. mgr. 6. gr., eða þar 

sem vinnslan er nauðsynleg til að framkvæma verkefni í þágu almannahagsmuna eða fara með 

opinbert vald, sbr. e-liður 1. mgr. 6. gr. Hvað varðar vinnslu upplýsinga í tengslum við 

fjárhagsmálefni, lánstraust og lánshæfi má gera ráð fyrir að viðeigandi grundvöllur fyrir 

landsbundinni löggjöf sé sá að vinnslan sé nauðsynleg til að framkvæma verkefni í þágu 

almannahagsmuna. Hins vegar ber að nefna að reglugerðin veitir engar leiðbeiningar hvað gæti 

fallið undir verkefni í þágu almannahagsmuna. Ef litið er til Norðurlandanna, þá hafa bæði 

Danmörk og Svíþjóð gert ráð fyrir að líta verði á vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni, 

lánstraust og lánshæfi sem verkefni í þágu almannahagsmuna og hefur Noregur jafnframt gert 

frumvarp að lögum um fjárhagsupplýsingastofur, eins og sjá má í næsta kafla. Hér ber þó að 

vísa til þeirra mikilvægu meginreglu að vinnsla upplýsinga um fjárhagsmálefni einstaklinga og 

lögaðila fari einungis fram með sanngjörnum, lögmætum og gagnsæjum hætti, þar sem 

ólögmæt vinnsla á fjárhagsmálefnum getur haft gríðarlegar afleiðingar. Til þess að vinnsla 

teljist lögmæt, skv. c- og e-lið 1. mgr. 6 .gr., sem hér var nefnt að ofan, þ.e. annaðhvort í þágu 

almannahagsmuna eða að vinnsla sé nauðsynleg til að uppfylla lagaskyldu, sem hvílir á 

ábyrgðaraðila, þá gildir 3. mgr. sömu greinar, um vinnsluna. Þar er kveðið á um að:  

 
„Mæla skal fyrir um grundvöll vinnslunnar, sem um getur í c- og e-lið 1.mgr., í:  
a)! lögum sambandsins eða b) lögum aðildarríkis sem ábyrgðaraðili heyrir undir.  

 
Tilgangur vinnslunnar skal ákvarðaður á þeim lagagrundvelli eða, að því er varðar 
vinnsluna sem um getur í e-lið 1. mgr., vera nauðsynlegur vegna framkvæmdar 
verkefnis sem unnið er í þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds 
sem ábyrgðaraðili fer með. Lagagrundvöllurinn getur m.a. verið sértæk ákvæði til 
að aðlaga beitingu reglna þessarar reglugerðar, m.a. um: almenn skilyrði varðandi 
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lögmæta vinnslu ábyrgðaraðilans, tegund gagna sem vinnslan varðar, 
hlutaðeigandi skráðra einstaklinga, hvaða stofnanir mega fá 
persónuupplýsingarnar í hendur og í hvaða tilgangi, takmörkun vegna tilgangs, 
varðveislutímabil og vinnsluaðgerðir og verklag við vinnslu, þ.m.t. ráðstafanir til 
að tryggja að vinnsla fari fram á lögmætan og sanngjarnan hátt, s.s. ráðstafanir 
varðandi aðrar sérstakar vinnsluaðstæður eins og kveðið er á um í IX. kafla. Lög 
Sambandsins eða lög aðildarríkis skulu þjóna hagsmunum almennings og hæfa því 
lögmæta markmiði sem stefnt er að.“ 

          

Kafli IX. pvrg. hefur að geyma ákvæði um verndarráðstafanir og undanþágur, sem varða 

vinnslu vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna eða í tölfræðilegum tilgangi, sbr. 89. 

gr., en þar er vísað til þess að gera þurfi viðhlítandi ráðstafanir til að vernda réttindi og frelsi 

hins skráða. Verndarráðstafanir líta einkum til þess að farið sé eftir lágmörkun gagna. Eins og 

af framangreindum texta er ljóst í IX. kafla pvrg., eru ráðstafanir gerðar varðandi aðrar 

sérstakar vinnsluaðstæður. Gera má því jafnframt ráð fyrir að kaflinn sé ekki tæmandi talinn, 

því sé unnt að tilgreina reglur um vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni. 

Fjárhagsupplýsingastofur eru mikilvægar fyrir vel starfandi hagkerfi, þar sem starfsemi þeirra 

gengur að miklu leyti út á fyrir kröfuhafa að verja sig fyrir tapi, og jafnframt fyrir lánveitanda 

að fá lánstraust hjá lántaka. Einnig gagnast þær einstaklingum og lögaðilum sem óska eftir láni, 

ef einstaklingur á í viðskiptum við nýtt fjármálafyrirtæki þar sem engin viðskiptasaga er til 

staðar, þá í stað þess að fá synjun geta fjárhagsupplýsingastofur staðfest lánshæfi, sem er kostur 

fyrir báða aðila til að koma í veg fyrir að einstaklingur skuldsetji sig of mikið umfram það sem 

hann ræður við með tilheyrandi afleiðingum eins og gjaldþroti. Líta má þó á að þótt reglugerðin 

hafi engin sérstök ákvæði að geyma um vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni, þá vísar þó b-

liður 1. mgr. 5. gr. pvrg.202 að miklu leyti til þeirrar vinnslu. Þar segir að upplýsingar skulu 

fengnar í skýrum og lögmætum tilgangi og ekki skal fara út fyrir tilgang vinnslunnar á þann 

hátt að þær samrýmist ekki tilgangi þeirra.  

Hvað varðar lagaskyldu eða verkefni sem unnin eru í þágu almannahagsmuna, er tekið 

fram í b-lið 3. mgr. 17. gr. pvrg. að takmarka megi réttinn til eyðingar eða að gleymast, ef 

lagaskylda hvílir á ábyrgðaraðila með vinnslunni eða að unnið sé verkefni í þágu 

almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds sem ábyrgðaraðili fer með. Sem dæmi um 

slíka lagaskyldu er lýtur að varðveislu upplýsinga má nefna 7. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 

                                                
202 B-liður 1. mgr. 5. gr. pvrg. kveður á um að persónuupplýsingar skulu vera „fengnar í tilgreindum, skýrum og 
lögmætum tilgangi og ekki unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi; frekari vinnsla 
persónuupplýsinga vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna, rannsókna á sviði vísinda eða sagnfræði eða 
í tölfræðilegum tilgangi skal, í samræmi við 1. mgr. 89. gr., ekki teljast ósamrýmanleg upphaflegum tilgangi 
(„takmörkun vegna tilgangs“)“ 
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920/2013 um lánhæfis- og greiðslumat. Síðastnefnda greinin kveður á um að greiðslumat skuli 

vera varðveitt ásamt öðrum upplýsingum um lántaka. Aukinn ábyrgðarskylda er lögð á 

ábyrgðaraðila með pvrg., þar sem honum er meðal annars gert að halda skrá yfir 

vinnslustarfsemi sína, sbr. 30. gr. pvrg. Auk þess er tilgreint í 1. mgr. 28. gr. pvrg. á um að 

þegar ábyrgðaraðili felur öðrum vinnslu fyrir hönd sína, skal hann gera vinnslusamning við 

vinnsluaðila.  

Þegar litið er til annarra landa þá hefur umfang upplýsinga sem hægt er að safna og miðla 

með fjárhagsupplýsingastofum gjarnan verið skilgreint með lögum og reglum. Í sumum 

löndum er umfangið víðtækt en hins vegar er annars staðar lagarammi, sem settur er til að leyfa 

aðeins tilkynningar varðandi neikvæðar upplýsingar, sem bannar því söfnun og miðlun 

jákvæðra upplýsinga. Svo dæmi sé tekið er löggjöf í Bandaríkjunum svæðis sérgreind (e. 

sector-specific) og beinist nokkuð þröngt að flæði og notkun upplýsinga innan 

fjárhagsupplýsingastofa, en reglugerðir og tilskipanir Evrópusambandsins koma með víðtækari 

nálgun um neytendavernd en að lögfesta nákvæmlega hvaða söfnun og miðlun sé heimil hjá 

fjárhagsupplýsingastofu. Lykilmarkmiðið er því, óháð því hvaða nálgun er notuð, að koma á 

traustu neytendakerfi og traustri fjárhagsupplýsingastarfsemi.203 Eins og sjá má hér að ofan, þá 

kveður persónuverndarreglugerðin á um landsbundið svigrúm til að lögfesta sérlög um vinnslu 

ábyrgðaraðila sem gegnir almannahlutverki. Það má því varpa þeirri spurningu fram hvort 

Norðurlöndin, sem og Evrópuríkin, séu ef til vill öll búin að lögfesta sérlög um vinnslu 

fjárhagsupplýsingastofu, ólíkt íslenskri löggjöf. Í því ljósi verður í næsta kafla fjallað um 

löggjöf á Norðurlöndunum.   

 

 

  

                                                
203 „Credit Reporting Knowledge Guide 2019“ (n. 119) 41, 46. 
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8 Norrænn réttur  

8.1. Almennt  

Á Norðurlöndunum hefur framkvæmdin verið á annan veg en hérlendis. Sum lönd hafa sett 

sérstök heildarlög varðandi upplýsingar fjárhagsmálefna og lánstrausts, en önnur lönd hafa 

lögfest kafla innan persónuverndarlöggjafarinnar. Hér á landi er hins vegar eitt ákvæði í 

persónuverndarlögunum, 15. gr. pvl. sem kveður á um að vinnsla persónuupplýsinga um 

fjárhagsmálefni og lánstraust sé leyfisskyld frá Persónuvernd til að mega safna og miðla slíkum 

upplýsingum.  

Hér í framhaldi verður löggjöf um vinnslu persónuupplýsinga hvað varðar 

fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga og lögaðila á Norðurlöndunum könnuð. Fjallað 

verður ítarlega um frumvarp sem Noregur hefur sett fram til laga um fjárhagsupplýsingastofur. 

Þar sem Ísland og Noregur eru einu ríkin á Norðurlöndunum sem eru aðilar að EES, en ekki 

samhliða því að ESB, má leiða líkur á að Ísland líti til Noregs í þeim efnum, þ.e. hvernig 

Norðmenn hafa innleitt ákvæði tilskipana og reglugerðar ESB. Í þessum kafla verður löggjöf á 

Norðurlöndunum, nánar tiltekið í Danmörku, Noregi og Svíþjóð, skoðuð með tilliti til reglna 

um fjárhagsupplýsingar, lánstraust og lánshæfismat.  

 
8.2. Danskur réttur   

Í Danmörku eru í gildi persónuverndarlög nr. 502/2018 (d. Lov nr. 502/2018 

Databeskyttelseloven)204 (hér eftir dönsku pvl.) og hafa þau að geyma tvo sérstaka kafla um 

vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni. Þegar danska dómsmálaráðuneytið kynnti tillögu sína 

að nýjum persónuverndarlögum þann 7. júlí 2017 var lagt til að halda áfram gildandi reglum 

úr eldri persónuverndarlögum nr. 429/2000 (d. Lov nr. 429/2000 om behandling af 

personoplysninger) um fjárhagsupplýsingastofur með þeim leiðréttingum sem 

persónuverndarreglugerðin krefst. Því standa þeir kaflar að mestu leyti óbreyttir frá fyrri 

löggjöf. Þar sem lögin kveða á um vinnslu upplýsinga sem fer fram hjá 

fjárhagsupplýsingastofum, og fellur því sú vinnsla undir gildissvið laganna, sbr. 2. mgr. 2. gr.  

Dönsku pvl. tilgreina að heimilt sé að setja fram skýrari og nákvæmari skilyrði fyrir 

fjárhagsupplýsingastofu til verndar friðhelgi hinna skráðu.205 Danska Persónuverndarstofnunin 

                                                
204 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) nr. 
502/2018. 
205 sama heimild, 4. mgr. 26. gr. 
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birti nýlega ákvæði um skilmála fjárhagsupplýsingastofu í lok árs 2019.206 Þar eru sett fram 

ákveðin skilyrði fyrir vinnslu upplýsinga til að meta fjárhag og lánstraust.207 Þar með talið fyrir 

vinnslu upplýsinga, upplýsingaskyldu, ef um rangar eða villandi upplýsingar er að ræða, gögn 

sem eru eldri en fimm ára skjal fjarlægja, eða eru ekki leyfileg við mat á lánshæfi hins skráða, 

nema þau hafi afgerandi áhrif á mat varðandi lánstraust, andmælaréttur hins skráða, öryggi 

fjárhagsupplýsingastofu og tilkynningarskyldu áður en verulegar breytingar eru gerðar á þeim 

upplýsingum, sem eru til vinnslu. Skilmálar þessir eru viðbótarreglur við 

persónuverndarreglugerð og dönsku persónuverndarlögin, og eru því í sumum tilvikum 

skýringar á reglum laganna.208 

 

8.2.1. Núgildandi lagaákvæði um vinnslu fjárhagsupplýsinga og lánstraust  

Kaflarnir tveir, fjórði og fimmti kafli í dönsku pvl. kveða á um miðlun til 

fjárhagsupplýsingastofu um vanskil á opinberum gjöldum209 og fjárhagsupplýsingastofu210. 

Fjórði kafli dönsku pvl. gildir um einstaklinga og lögaðila, sbr. 3. mgr. 2. gr. dönsku pvl., og 

er sá kafli tileinkaður vanskilum á opinberum gjöldum, sem hefur að geyma fjórar greinar (§ 

15.-18.). Þar er vísað til þess að upplýsingar um opinberar skuldir geti verið miðlað í samræmi 

við ákvæði kafla þessa. Hins vegar sé ekki heimilt að miðla upplýsingum til 

fjárhagsupplýsingastofa sem um getur í 1. mgr. 9. gr. og 10. pvrg., þ.e. upplýsingar sem varða 

viðkvæmar upplýsingar og sakfellingar í refsimálum og varðandi refsiverð brot. Hvað varðar 

trúnaðarupplýsingar, sem gefnar eru í samræmi við ákvæði fjórða kafla, þá mega þær ekki vera 

öllum aðgengilegar, sbr. 15. gr. dönsku pvl.  

Yfirvöldum ber að tilkynna skuldara skriflega áður en miðlun til 

fjárhagsupplýsingastofu fer fram, sbr. 17. gr. dönsku pvl. Þá er jafnframt tilgreint hvað 

tilkynningin þarf að innihalda, hvaða og hvenær upplýsingum verður miðlað, og tilkynna beri 

að umrædd miðlun muni ekki eiga sér stað ef staðið verður í skilum fyrir þann miðlunardag 

sem upp er gefinn. Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um málsmeðferð við flutning 

upplýsinga til fjárhagsupplýsingastofa. Jafnframt er tekið fram að í þessu sambandi sé heimilt 

að setja reglur um að óheimilt sé að veita upplýsingar um tilteknar tegundir skulda, eða að 

                                                
206 Datatilsynet, „Nye vilkår for kreditoplysningsbureauer“ (8. október 2019) 
<https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/okt/nye-vilkaar-for-
kreditoplysningsbureauer/> skoðað 15. apríl 2020. 
207 Datatilsynet, „Vilkår for kreditoplysningsbureauer“ (Datatilsynet 8. október 2019) 
<https://www.datatilsynet.dk/media/7922/vilkaar-for-kreditoplysningsbureauer.pdf>. 
208 sama heimild 4. 
209 Kafli 4, dönsk þýðing: Videregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige. 
210 Kafli 5, dönsk þýðing: Kreditoplysningsbureauer. 
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einungis megi birta þær sem viðbótarskilyrði en þá verða þær að uppfylla 16. gr. dönsku pvl., 

sbr. 18. gr. sömu laga.   

Fimmti kafli dönsku pvl., er tileinkaður fjárhagsupplýsingastofum og hefur að geyma 

þrjár greinar (§ 19.-21.). Þar er tiltekið að fjárhagsupplýsingastofu er einungis heimilt að vinna 

með persónuupplýsingar, sem hafa í eðli sínu afgerandi þýðingu við mat á fjárhag og lánstrausti 

hins skráða, sbr. 20. gr. dönsku pvl. Aldrei er þó heimilt að vinna með upplýsingar sem teljast 

til viðkvæmra persónuupplýsinga, nema hinn skráði samþykki slíka vinnslu, sbr. 7. og 8. gr. 

sömu laga. Tekið er fram að fjárhagsupplýsingastofur geti einungis unnið úr upplýsingum, sem 

í eðli sínu hafa afgerandi þýðingu við mat á fjárhagslegum traustleika og lánstrausti. Því verður 

skráning upplýsinga hjá lánastofnun að endurspegla vanhæfi til að greiða en ekki 

greiðsluvilja.211 Dönsku persónuverndarlögin kveða á um tvær mismunandi 

fjárhagsupplýsingar, annars vegar almennar upplýsingar og hins vegar víðtækara mat. Með 

hugtakinu almennar upplýsingar212 (d. summariske oplysninger) er dæmi um einfaldar 

upplýsingar sem oft er hægt að svara játandi eða neitandi, sem dæmi um upplýsingar um 

lánstraust og greiðendur á vanskilaskrá. Þá er jafnframt stuðst við hugtakið víðtækara 

lánshæfismat (d. bredere bedømmelser) sem er víðtækara en fyrrnefnda hugtakið og inniheldur 

meira af ítarlegum upplýsingum um efnahagslegar og viðskiptalegar aðstæður einstaklinga eða 

lögaðila.213 Þá er óheimilt að vinna með upplýsingar sem varða lánshæfismat sem eldri eru en 

fimm ára, nema augljóst sé í hverju tilviki að sambandið skiptir sköpum fyrir mat á fjárhags- 

og lánstrausti einstaklings, sbr. 3. mgr. 20. gr. pvl. 

Upplýsingar um gjaldþrot og lánstraust má einungis veita skriflega, hins vegar er 

einungis heimilt að veita upplýsingar munnlega um nafn, heimilisfang og vanskil, sem hafa 

staðið í að minnsta kosti sex mánuði, sbr. 21. gr. sömu laga. Einungis er heimilt að veita þeim 

aðilum sem eru áskrifendur eða í viðskiptum við fjárhagsupplýsingastofu upplýsingar, en þær 

upplýsingar mega hins vegar ekki innihalda kennitölu einstaklings, sbr. 2. mgr. 21. gr. Miðlun 

upplýsinga um skuldir einstaklings má einungis vera með þeim hætti að þær séu ekki 

grundvöllur að mati á fjárhagsupplýsinga eða lánstrausts annars aðila en viðkomandi 

einstaklings, sbr. 4. mgr. 21. gr. laganna. Fjárhagsupplýsingastofa verður að tryggja að 

                                                
211 Datatilsynet, „Vejledning kreditoplysningsbureauer“ (Datatilsynet október 2019) 6, Dönsk þýðing: 
„Registrering af oplysninger i et kreditoplysningsbureau skal således være udtryk for manglende betalingsevne 
og ikke manglende betalingsvilje.“ 
212 Skilgreining á danska hugtakinu summariske oplysninger er jafnframt að finna í Alþt. 1989, A-deild, bls. 630, 
á bls. 648 en þar segir „Með almennum upplýsingum, sem á Norðurlandamálum hafa verið kallaðar 
„summariskar” upplýsingar, er átt við einfaldar upplýsingar sem oft verður svarað játandi eða neitandi. Auk 
nafns og heimilisfangs er hér t.d. átt við upplýsingar um stofnunarár fyrirtækis og heildarveltu þess, hvort 
viðkomandi aðili sé gjaldþrota, hvort hann eigi fasteign o.s.frv". 
213 Datatilsynet, „Vejledning kreditoplysningsbureauer“ (n. 161) 7. 
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áskrifendur stofunnar afli ekki lánsupplýsinga um einstaklinga í atvinnuleit, og á þetta við óháð 

því hvort einstaklingur hafi gefið samþykki sitt. Hins vegar er undantekning frá þessu þegar 

um er að ræða ráðningar í sértaklega trausta stöðu þar sem nauðsynleg ástæða er til að afla 

upplýsinga um fjárhagsupplýsingar og lánstraust einstaklings.214 

Fjárhagsupplýsingastofa ber ábyrgð á að rökstyðja vinnslu ef upp koma efasemdir hjá 

hinum skráða um réttmæti þess. Fjárhagsupplýsingastofa heldur því skrá um auðkenni 

áskrifenda og geymslu slíkra upplýsinga, sem skuli að lágmarki vera sex mánuðir til að 

uppfylla 19. gr. pvrg.215 Fjárhagsupplýsingastofa verður að svara fyrirspurnum eigi síðar en 

einum mánuði frá beiðni. Hins vegar ef beiðnin er flókin er heimilt að lengja tímann með 

tveimur mánuðum til viðbótar.  

 

8.2.2. Leiðbeiningar dönsku Persónuverndarinnar til fjárhagsupplýsingastofa  

Danska Persónuverndarstofnunin, Datatilsynet, birti leiðbeiningar á sama tíma og skilmálar 

þessir hér að ofan voru birtir.216 Þar hefur Persónuvernd útbúið leiðbeiningar sem lýsa því 

hvenær um fjárhagsupplýsingastofu er að ræða, og hvernig umsóknarferlinu er háttað. Ásamt 

því að koma með leiðbeiningar um endurnýjun á starfsleyfum, sem Persónuverndarstofnun 

setur að jafnaði í tengslum við leyfi til að vinna upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust 

einstaklinga hjá fjárhagsupplýsingastofu. Í formálsorðunum er tekið fram að 

persónuverndarreglugerð (ESB) 2016/679 hafi ekki að geyma sérstakar reglur um 

fjárhagsupplýsingastarfsemi, en hins vegar sé kveðið á um þann möguleika að setja sérstakar 

reglur um vinnslu upplýsinga.217 Vísað er þar til mikilvægi þess að vinnsla upplýsinga um 

fjárhagsmálefni sé gerð með málefnalegum og lögmætum hætti, þar sem ólögmæt vinnsla á 

þessu sviði gæti valdið miklum afleiðingum fyrir hinn skráða.218 Upplýsingar hvað þetta varða 

gilda jafnframt, skv. 26. gr. dönsku pvl., en þar er kveðið á um leyfi til vinnslu upplýsinga (d. 

Tilladelse til behandling), þar sem mælt er fyrir um að vinnsla fjárhagsupplýsingastofu sé háð 

starfsleyfi dönsku Persónuverndarstofnunarinnar,219 að öðru leyti gilda almennar reglur pvl. og 

pvrg. um persónuvernd. Í 4. mgr. sömu greinar segir jafnframt að danska 

Persónuverndarstofnunin geti í tengslum við veitingu starfsleyfa fjárahagsupplýsingastofu sett 

                                                
214 sama heimild 8. 
215 sama heimild 11. 
216 sama heimild 6-14. 
217 sama heimild 3. 
218 sama heimild. 
219 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) nr. 
502/2018, 19. gr., sbr. einnig 2. mgr. 26. gr. 
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frekari skilyrði til að vernda friðhelgi hinna skráðu. Stofnunin nýtti sér heimild 4. mgr. 26. gr. 

dönsku pvl., með því að setja frekari skilyrði fyrir starfsemi fjárhagsupplýsingastofu, en hér 

ber að vísa til þess að skilmálar þessir eru viðbótarskilyrði við dönsku pvl., og pvrg. Í fyrsta 

kafla í skilmála Persónuverndarstofnunarinnar eru tilgreindar reglur um vinnslu upplýsinga (d. 

Behandlingsregler) og er þar kveðið á um að fjárhagsupplýsingastofa tryggi að upplýsingar, 

sem unnið er með, séu nauðsynlegar fyrir skráningu, og að miðlun upplýsinga sé fullnægt.  

 

8.2.3. Ísland samanborið við Danmörk  

Löggjöf í Danmörku um vinnslu persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust er að 

mörgu leyti sambærileg og íslensk löggjöf, nema að því leyti að Danmörk fór þá leið að lögfesta 

vinnslu þessa í dönsku persónuverndarlögin, ólík Íslandi sem setti reglugerð nr. 246/2001 á 

sínum tíma. Dönku pvl. hafa að geyma tvo kafla um upplýsingar um fjárhagsmálefni og 

lánstraust og fjárhagsupplýsingastofur, og eru þessir kaflar svipaðir reglugerð nr. 246/2001, 

hér á landi. Danmörk lögfestir hins vegar í persónuverndarlöggjöf sinni vinnslu lánshæfismats 

og að sama skapi ber yfirvöldum í danmörku að tilkynna hinum skráða áður en þau miðla 

upplýsingum til fjárhagsupplýsingastofa, ólíkt hér á landi þar sem reglugerð nr. 246/2001 

kveður á um að hún nái ekki til vinnslu lánshæfismats, né tilkynnir reglugerðin sérstaklega um 

tilkynningu til hins skráða áður en miðlað er upplýsingum til fjárhagsupplýsingastofa. 

Persónuverndarlög nr. 90/2018 hér á landi komu með þann nýjung að fjalla um að vinnsla 

vanskilaskráningar og lánshæfismats sé bundin leyfi Persónuverndar. Persónuvernd hér á landi 

hefur því veitt Creditinfo leyfi til vinnslu lánshæfismats, en þar kemur ekkert fram hvaða 

upplýsingar heimilt sé að nýta við gerð lánshæfismats, hins vegar vísar fyrrnefnda leyfi að 

miklu leyti til reglugerðar nr. 246/2001. Telja má því augljóst að aðkoma sérstakra sérfræðinga 

á þessu sérhæfða sviði þörf hér á landi.  

 

8.3. Norskur réttur  

Í núgildandi löggjöf Noregs er í gildi reglugerð nr. 1265/2000 um vinnslu persónuupplýsinga 

frá 15. desember 2000, þar sem fjallað er sérstaklega um vinnslu fjárhagsupplýsinga, sbr. fjórði 

kafli reglugerðarinnar, sem var sett með stoð í eldri persónuverndarlögum nr. 31/2000.220 Þegar 

norsku persónuverndarlögin, Lov om behandling av personopplysninger nr. 38/2018 (hér eftir 

norsku pvl.) tóku gildi felldu þau því úr gildi eldri pvl. og reglugerðir sem voru innleiddar skv. 

                                                
220 Forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskrifen) nr. 1265/2000 2001, Kapittel 4. 
Kredittopplysningsvirksomhet. 
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þeim. Hins vegar var tekin ákvörðun um að halda áfram að hafa sérstakar reglur hvað varðar 

fjárhagsupplýsingar í reglugerðinni til bráðabirgða, sem ella yrðu felldar úr gildi, á meðan ekki 

var ljóst hvort þau yrðu fest annars staðar í almenn lög.221 Noregur hefur að sama skapi lögfest 

lög um upplýsingar um skuldir og lánshæfismat einstaklinga (Lov nr. 47/2017 om 

gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner) (hér eftir norsku skuldastöðulög), 

markmið þeirra laga er að auðvelda öryggi, samlyndi og skilvirka skráningu og miðlun 

skuldaupplýsinga til að stuðla að betra lánshæfismati og koma í veg fyrir skuldavanda 

einstaklinga, sbr. 1. gr. skuldastöðulaga.  

Norska persónuverndarstofnunin, Datatilsynet, hefur veitt fjárhagsupplýsingastofum 

starfsleyfi frá árinu 1995, til að miðla og safna upplýsingum um fjárhagsmálefni einstaklinga 

og lögaðila. Starfsleyfi fjárhagsupplýsingastofu var áður fyrr stjórnað með reglugerðum og 

leyfum norsku persónuverndarstofnunarinnar. Stofnunin, Datatilsynet, er sjálfstætt starfandi 

og hefur því hefur það hlutverk að leiðbeina og úrskurða í málum, sbr. 20. gr. norsku pvl.222 

Fjallað er um helstu hlutverk og skyldur norsku persónuverndarstofnunarinnar í 6. kafla norsku 

pvl., þar á meðal er afgreiðsla leyfisumsókna og veiting leiðbeininga við vinnslu 

persónuupplýsinga. Hægt er að skjóta úrskurðum norsku persónuverndarstofnunarinnar til 

Norsku persónuverndar-nefndarinnar, Personvernnemnda, sem er æðra stjórnvald á sviði 

persónuréttar og hefur því endanlegt úrksurðarvald innan stjórnsýslunnar, sbr. 23. gr. norsku 

pvl.    

Tillaga hefur verið lögð fram í formi frumvarps um lög um vinnslu persónuupplýsinga 

hjá fjárhagsupplýsingastofum. Þau ákvæði munu gilda sem viðbót við norsku pvl. og pvrg. 

varðandi vinnslu persónuupplýsinga. Efnislegt innihald núgildandi reglugerðar er að miklu 

leyti óbreytt í síðastnefndu frumvarpi, en almennum reglum pvrg. var bætt við varðandi vinnslu 

persónuupplýsinga. Í næstu tveimur undirköflum verður fjallað frekar um núgildandi reglugerð 

nr. 1265/2000 til þess að lesendur átti sig á þeim efnisreglum sem nú eru til staðar og síðan 

verður varpað ljósi á þau atriði sem aukin áhersla verður lögð á með frumvarpi til nýrra laga.  

 

                                                
221 „Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Lov om behandling av opplysninger i 
kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)“ (Det Kongelige Kommunal- og 
Moderniseringsdepartment) Prop. 139 L (2018-2019) 10 
<https://www.regjeringen.no/contentassets/376d9a106ece4740b7bf95dbad640bd4/no/pdfs/prp20182019013900
0dddpdfs.pdf> skoðað 2. apríl 2020. 
222 „Datatilsynets oppgaver“ (Datatilsynet) <https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/oppgaver/> skoðað 3. 
apríl 2020. 
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8.3.1. Núgildandi reglugerð    

Reglugerð nr. 1265/2000 frá 15. desember 2000 kveður á um vinnslu persónuupplýsinga og er 

fjórði kafli tileinkaður vinnslu fjárhagsupplýsinga. Í ákvæði 4-1. segir að norsku 

persónuverndarlögin gildi um vinnslu fjárhagsupplýsinga nema annað sé tilgreint í 

reglugerðinni. Reglugerðin á jafnframt við um vinnslu upplýsinga um fjárhag lögaðila. Ákvæði 

4-2. kveður á um skilgreiningu á fjárhagsupplýsingastarfsemi sem segir að slík starfsemi 

samanstandi af því að miðla lánstrausti og fjárhagslegum trúverðugleika, það er upplýsingar 

um lánstraust (n. belyser kredittverdighet eller økonomisk vederheftighet). Kaflinn á ekki við 

um notkun upplýsinga innan fyrirtækis né um fyrirtæki innan sama hóps nema upplýsingar séu 

veittar af fyrirtæki sem stundar lánastarfsemi, sbr. ákvæði 4-2. Persónuverndarnefndin, 

Personvernnemnda, hefur staðfest að lánshæfismat falli undir hugtakið, sbr. álit 

Persónunefndar.223 Í ákvæði 4-3. er kveðið á um miðlun fjárhagsmálefna sem veita skal 

skriflega með rafrænni undirskrift eða á pappírsformi. Þá er réttur til aðgangs um leið og 

fjárhagsupplýsingastofa miðlar fjárhagsupplýsingum um hinn skráða, að hann fái staðfest afrit 

af upplýsingum sem sendar voru, sbr. ákvæði 4-4., og er þar jafnframt tekið fram að í afriti 

þessu skuli fjárhagsupplýsingastofa hvetja sá hinn sama að óska eftir leiðréttingu ef 

upplýsingar reynast rangar. Ákvæði 4-5., 4-6. og 4-7., eru almenn ákvæði um heimild til að 

stunda slíka starfsemi, þ.e. að norska Persónuverndin verður að gefa þeim sem óskar þess leyfi, 

gildistími reglugerðar þessarar og að lokum er leyfi við sérstakar aðstæður, að veita einstaka 

ákvörðun undanþágur frá ákvæðum þessum.  

 Hér að lokum, áður en farið verður í kafla um frumvarp til nýrra laga ber að vísa til þess 

að reglugerðir og leyfi sem áttu stoð í eldri pvl. voru afnumin þegar norsku pvl. nr. 38/2018 

tóku gildi, þar sem slíkar reglugerðir töldust ekki vera í samræmi við nýju pvrg. Talið er að ef 

ný reglugerð yrði samþykkt myndi hún ekki uppfylla e-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. né 3. mgr. sömu 

greinar þar sem mælt er fyrir um að grundvöllur vinnslu í c- og e-lið í 1. mgr. sé í lögum 

sambandsins eða lögum aðildarríkis sem ábyrgðaraðili heyrir undir.224 Þá var til umfjöllunar í 

aðdraganda nýrrar norskra pvl., hvort setja ætti sérstakan kafla inn í norsku 

persónuverndarlögin, eða hvort lögfesta ætti sérstaka löggjöf um vinnslu fjárhagsupplýsinga 

hjá fjárhagsupplýsingastofum (n. kredittopplysningsvirksomhet). Ráðuneytið taldi heppilegast 

væri að setja sérstaka löggjöf um slíka vinnslu upplýsinga, en á sama tíma er gert ráð fyrir 

sveigjanleika í framkvæmd hvað varðar vinnslu fjárhagsupplýsinga. Á sama tíma getur slík 

                                                
223 Álit Personvernnemnda nr. PVN-2009-01 Gjenspartsbrev ved kredittvurdering, Kafli 5, málsgrein 2. 
224 „Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Lov om behandling av opplysninger i 
kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)“ (n. 221) 16, 3.3.3.2 Valg av reguleringsform. 
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löggjöf verið hagkvæmt fyrir Persónuverndarstofnunina, Datatilsynet og ábyrgðaraðila, sem 

vinna á þessum grundvelli, og þar af leiðandi væri það fyrirsjáanleiki fyrir bæði hinn skráða og 

að sama skapi fyrir þann sem ber ábyrgð á vinnslunni, það er ábyrgðaraðilans.225 Grundvöllur 

með frumvarpinu er að auka núverandi rétt til vinnslu fjárhagsupplýsinga og upplýsinga um 

lánstraust og með því að setja innlend sérlög um vinnslu fjárhagsupplýsinga er talið að þá sé 

hægt að koma á öruggara réttarfari fyrir slíka vinnslu. Í því sambandi er vísað er til 3. mgr. 6. 

gr. pvrg. þar sem fjallað er um lögmætisregluna og vinnslu sem telst nauðsynleg í þágu 

almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds sem ábyrgðaraðili fer með. Með því að setja 

fram með ítarlegum hætti sértækar kröfur til vinnslu persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni er 

því verið að tryggja lögmæta og sanngjarna vinnslu.226  

 

8.3.2. Frumvarp til nýrra fjárhagsupplýsingalaga  

Áður en lengra er haldið ber að vísa til þess að frumvarp þetta sem lagt er fram af ríkisstjórninni 

hefur ekki verið samþykkt af Stórþinginu (n. kongeng). Markmið og tilgangur frumvarpsins er 

að vernda friðhelgi einkalífs með því að setja fram skýra og afmarkaða löggjöf um vinnslu 

persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga. Ef frumvarp þetta verður að 

lögum, þá mun það gilda um vinnslu fjárhagsupplýsinga um einstaklinga sem og lögaðila.227 

Lykillinn að því hvort vinnsla falli undir gildissvið og tilgang lagafrumvarpsins er hvort hún 

beri með sér upplýsingar til að lýsa lánstrausti eða lánshæfi einstaklings eða lögaðila.228 

Frumvarpið tekur til upplýsingagjafar og annarrar vinnslu upplýsinga sem hluta af 

fjárhagsupplýsingastarfsemi, sbr. 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins.  

Annar kafli frumvarpsins fjallar um vinnslu upplýsinga hjá fjárhagsupplýsingastofu en 

þar er tiltekið að einungis sé heimilt að vinna með eru grunngögn, lánsupplýsingar og 

skuldastöðu frá skuldastöðufyrirtækjum, sbr. 6. gr. Viðkvæmar persónuupplýsingar og 

upplýsingar um refsiverðan verknað, dóma eða öryggisbrot er hins vegar ekki heimilt að nýta 

við fjárhagsupplýsingastarfsemi, nema hvað varða fjármunabrot, svo sem varðandi 

ársreikninga eða vanrækslu á bókhaldi, sbr. 7. og 8. gr. Upplýsingar sem 

fjárhagsupplýsingastofu er heimilt að safna eru taldar upp með tæmandi hætti í 9. gr. 

frumvarpsins, þær eru: upplýsingar sem aðgengilegar eru opinberlega, frá 

innheimtufyrirtækjum, þjóðskrá, skattskýrslu, skuldastöðufyrirtækjum, frá hinum skráða og 

                                                
225 sama heimild, 3.3.3.2 Valg av reguleringsform. 
226 sama heimild 13. 
227 sama heimild 7-8. 
228 sama heimild 23. 
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upplýsingar um skuldaaðlögun. Upplýsingar um gjaldþrot, nauðasamninga og 

nauðasamningaviðræður er aðeins hægt að fá í gegnum Norska lögbirtingablaðið. Hins vegar 

kveður 10. og 11. gr. á um að ekki sé hægt að nýta upplýsingar um innheimtu fyrr en mánuði 

eftir að innheimtustofnun hefur höfðað mál eða beiðni hafi komið vegna málshöfðunar og ekki 

skal nýta upplýsingar um umdeilda kröfu. Grundvöllur fyrir lánshæfi lögaðila er eingöngu 

notkun upplýsinga um lögaðilann sjálfan, upplýsingar um stjórnarmann eða eiganda skal ekki 

nýtt nema við fyrstu gerð ef engar aðrar upplýsingar eru til, sbr. 12. gr.  

 Þriðji kafli frumvarpsins fjallar um miðlun fjárhagsupplýsinga. Upplýsingum um 

fjárhag og atriði sem varða mat á lánstrausti má eingöngu láta öðrum í té skriflega, ef sá aðili 

hefur lögmæta ástæðu fyrir öflun upplýsinganna, sbr. 14. gr. Hvað varðar lögmæta ástæðu 

tekur norska Persónuverndarstofnunin það fram í úrskurði þann 25. september 2017 um öflun 

lánshæfismats mögulegra leigjanda hafi verið heimil. Málavextir eru þeir að kvartað var vegna 

öflunar lánshæfismats mögulegra leigjanda án lögmætrar þarfar. Persónuverndarstofunin taldi 

að þar sem húsaleigutrygging mun sjaldnast standa undir bæði gjaldfallinni leigu, tjóni á 

heimili, útgjöldum vegna tjóns og öðrum kröfum sem fylgja leigusamningi, því væri lögmæt 

ástæða uppfyllt. Vísaði hún því til stuðnings að tilvik þar sem viðskiptaáhættan er mikil og 

mun meiri en sem dæmi farsímaáskrift, en þar er lögmæt ástæða fyrir öflun lánshæfismats hjá 

þjónustuaðila. Því var niðurstaða Persónuverndarstofnunarinnar að lögmæt ástæða væri að afla 

upplýsinga um fjárhagslega stöðu mögulegra leigjanda.229  

Hægt er að veita upplýsingar um lánstraust í formi lánshæfismats eða lánshæfis fyrir 

einstaklinga sem og lögaðila, sbr. áðurnefnd 14. gr. Samningar sem krefjast þess að viðtakandi 

fái framtíðarupplýsingar um lánsfé, þ.e. lánseftirlit mega aðeins innihalda upplýsingar um 

lögaðila, sbr. 5. mgr. 14. gr. Einungis má birta upplýsingar um skuldir einstaklinga í samræmi 

við 13. gr. laga nr. 47/2017 um skuldastöðu.  

 Fjórði kafli frumvarpsins fjallar um gagnsæji og upplýsingar gagnvart hinum skráða. 

Þar sem kveðið er á um rétt hins skráða til aðgangs hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, sbr. 

17. gr. Við afhendingu á fjárhagsmálefni einstaklings skal afrit sent eða önnur tilkynning um 

innihald upplýsinganna til hins skráða að kostnaðarlausu, og eru í 18. gr. frekari fyrirmæli um 

afrit til hins skráða. Tilkynna skal hins vegar alltaf þegar upplýsingar, sem ekki hafa fengist frá 

hinum skráða eru skráðar í upplýsingskrá, sbr. 19. gr. frumvarpsins, sbr. einnig 14. gr. pvrg. Þá 

ber að leiðrétta rangar upplýsingar, ef hinn skráði hefur tilkynnt um þær innan 14 daga frá 

                                                
229 Álit Personvernnemnda 25. septermber 2017 í máli nr. PVN-2017-12, Kredittvurdering av leietakere, 6 
Personvernnemndas syn. 
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móttöku upplýsinganna, þar sem ekki er heimilt að skrá þær fyrr en frestur er liðinn, sbr. 20. 

gr. Fimmti kafli frumvarpsins fjallar um tímabilið hvenær heimilt sé að vinna með upplýsingar 

um fjárhagsmálefni. Upplýsingar sem eldir eru en fjögurra ára er fjárhagsupplýsingastofu 

óheimilt að vinna með, að skráð eða miðla. Einnig er óheimilt að vinna með upplýsingar sem 

leiðréttar hafa verið eða eytt, sbr. 21. gr. Hins vegar er heimilt að vinna með upplýsingar sem 

skráðar eru í opinbera skrá, í allt að fjögur ár til viðbótar, sbr. 22. gr. Óheimilt er jafnframt að 

miðla upplýsingum um kröfu sem hefur verið greidd eða henni verið komið í skil með öðrum 

hætti, sbr. 24. gr. Upplýsingar sem ekki er lengur hægt að vinna með í 

fjárhagsupplýsingastarfsemi, sbr. 21. til 24. gr. verður að eyða eða færa í sögulegt skjalasafn, 

sbr. 25. gr.   

 
8.3.3. Ísland samanborið við Noreg  

Noregur leggur mikið upp úr því að lögmæt ástæða sé til þess að aðilum sé heimilt að óska eftir 

fjárhagsupplýsingum um tiltekinn einstakling eða lögaðila, vísast hér í framangreinda 

ákvörðun Persónuverndarstofnunar. Þar er tekið fram að Noregur telur lögmæta ástæða til 

öflunar lánshæfismats, þegar viðskiptaáhætta sé mikil. Tekið er dæmi, þar sem 

símafyrirtækjum er heimilt að sækja lánshæfismats mögulegra viðskiptavina, þá teljist öflun 

lánshæfismats mögulegra leigjanda að sama skapi geta uppfyllt þá lögmætu ástæðu, þar sem 

viðskiptaáhætta sé meiri í þeim tilvikum. Hér á landi er hins vegar ekki gengið svo langt, og er 

því einungis öflun lánshæfismats heimil við lántöku. Að sama skapi gengur Norsk löggjöf 

lengra í öðrum tilvikum, sem dæmi má nefna þá lögfesta þeir að fjárhagsupplýsingastofa sendi 

hinum skráða afrit af upplýsingum, sem sendar voru frá þeim, það er hins vegar ekki að finna 

hér á landi. Frumvarpið útskýrir þessa ástæðu, sem er sú að í dag kaupa einstaklingar vöru og 

þjónustu meira í gegnum netið, og er í sumum tilvikum er lánshæfismat ómissandi hluti af 

greiðsluferlinu. Til dæmis ef til þess kæmi að hinn skráði tæki ekki eftir því að lánshæfismat 

hefði verið framkvæmt, þá fengi hann alltaf afrit af þeim upplýsingum í kjölfarið. Þá var að 

sama skapi lagt til að lögfest yrði hvaða vinnsla fjárhagsupplýsingastofu sé heimil, það er að 

safna upplýsingum um grunngögn, lánsupplýsingar og skuldastöðu frá 

skuldastöðufyrirtækjum, það er hins vegar ekki hér á landi þar sem Persónuvernd ákveður 

hvaða gögnum heimilt sé að safna með starfsleyfi á grundvelli reglugerðar. Noregur fór þá leið 

að afnema reglugerðir sem í gildi voru þegar reglugerð (ESB) 2016/679 var lögfest, þar sem 

þær töldust ekki vera í samræmi við pvrg., Ísland fór hins vegar ekki sömu leið og lét reglugerð 

nr. 246/2001 standa óbreytta en vísaði þó til þess í frumvarpi sem varð að lögum nr. 90/2018 

að álitamál væri hvort að setja ætti sérstök lög um síðastnefndu reglugerð.   
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8.4. Sænskur réttur   

Í Svíþjóð eru alls starfandi 19 fjárhagsupplýsingastofur, sem eru með leyfi frá Sænsku 

persónuverndarstofnuninni, Datainspektionen. Svíþjóð er eitt af fáum ríkjum sem hefur farið 

þá leið að lögfesta persónuverndarlög ásamt sérstökum fjárhagsupplýsingalögum, hvað varðar 

söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust.   

 Sænsku persónuverndarlögin nr. 2018:218 (s. Personuppgiftslagen nr. 2018:218) (hér 

eftir sænsku pvl.) tóku gildi þann 25. maí 2018, með innleiðingu persónuverndarreglugerðar 

(ESB) nr. 2016/679 og felldu því úr gildi eldri persónuverndarlög nr. 1998:204. Eldri lögin 

voru viðfangsmeiri en þau nýju, þar sem nýja löggjöfin vísar að miklu leyti til reglugerðar ESB. 

Svíþjóð fór hins vegar þá leið að lögfesta í sérlög ákvæði á ýmsum sviðum, þar með talið um 

fjárhagsmálefni. Með tilkomu pvrg. var ráðist í breytingar á lögum um fjárhagsupplýsingar og 

þær aðlagaðar að nýju pvrg., sem dæmi hvað varðar söfnun og miðlun vinnslu 

persónuupplýsinga og hvaða upplýsingar beri að afhenda hinum skráða o.s.frv.230 Þar sem 

sænsku persónuverndarlögin eru viðbótarlög (e. complementary law) við pvrg., og Svíþjóð 

hefur lögfest víðtækari lög um fjárhagsupplýsingastofur, veðrur í kjölfarið farið yfir þá löggjöf 

hér.   

 

8.4.1. Fjárhagsupplýsingalög nr. 1973:1173  

Sænsku fjárhagsupplýsingalögin nr. 1973:1173 (s. kreditupplysningslagen nr. 1973:1173) (hér 

eftir fjárhagsupplýsingalög) hafa að geyma ákvæði sem gilda um alla starfsemi 

fjárhagsupplýsingastofu, sem söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust. 

Lögin hafa að geyma 23 ákvæði og er þeim fyrst og fremst ætlað að vernda friðhelgi hinna 

skráðu, jafnframt skilvirka söfnun og miðlun upplýsinga, sem hafa þýðingu fyrir lánstraust hins 

skráða.231 Lögin gilda um einstaklinga sem og lögaðila og eru lögin ekki alhliða, því geta 

sænsku pvl. átt við um lánshæfismat í sumum tilvikum.232 Jafnframt er tilgreint í lögunum að 

þau gilda að svo miklu leyti sem þau tengjast vinnslu persónuupplýsinga, og að þau hafa að 

geyma ákvæði sem bæta við pvrg., sbr. 1. a. gr. Fjárhagsupplýsingastofur í Svíþjóð safna 

upplýsingum um fjárhagsmálefni allra sænskra ríkisborgara, sem náð hafa 15 ára aldri og um 

                                                
230 „Kreditupplysningslagen och datakyddsförordningen“ (Finansutskottets betänkande 17. apríl 2018) 
2017/18:FiU37, 52; Datainspektionen, „Om Kreditupplysningslagen“ <https://www.datainspektionen.se/lagar--
regler/kreditupplysningslagen/> skoðað 17. apríl 2020. 
231 „Om Kreditupplysningslagen“ (n. 230). 
232 „Kreditupplysningslagen och datakyddsförordningen“ (n. 230) 5. 



 63 
 
 

 

öll fyrirtæki í landinu.233 Einstaklingur sem er sænskur ríkisborgari er því sjálfkrafa skráður og 

hefur engan rétt til að andmæla þeirri skráningu, þó er réttur til að vita hvaða gögnum er safnað 

um hinn skráða.234 Fjárhagsupplýsingastofum er heimilt að safna persónulegum- og 

fjárhagslegum upplýsingum, þ.e. nafn, kennitölu, lögheimili, fjölskyldu, og varðandi tekjur, 

eignir, skuldir og vanskil. Upplýsingar þessar eru sóttar frá hinu opinbera, það er úr 

skattskýrslum, fasteignaskrá, úrskurðum um vanskilagögn, dómum o.fl.235  

Hugtakið fjárhagsupplýsingar er skilgreint í 2. gr. fjárhagsupplýsingalaga, þar segir að 

um sé að ræða upplýsingar sem varpa ljósi á lánshæfi einstaklings. Það er mat eða ráðgjöf sem 

er nýtt til að meta lánshæfi eða trúverðugleika hins skráða í efnahagslegum tilgangi. Þó telst 

almenn ráðgjöf, álit eða úrskurður ekki til fjárhagsupplýsinga, þótt slíkt geti talist mat á 

lánshæfi. Engar lánaákvarðanir eru teknar hjá fjárhagsupplýsingastofum, þrátt fyrir að 

ákvörðun lánveitanda byggist eingöngu á sjálfvirkri vinnslu gagna sem ætlað er að meta 

lánshæfi einstaklings. Þá er það ekki á ákvörðun fjárhagsupplýsingastofu hvort lánveiting skuli 

vera framkvæmd.236 Kveðið er á um leyfi fjárhagsupplýsingastofu í 3. gr., þar er tiltekið að þær 

verði að fá samþykki frá sænsku Persónuverndarstofnunin, Datainspektionen, önnur vinnsla 

telst óheimil sbr. 1. mgr. Hins vegar geta aðilar verið undanþegnir slíkri leyfisskyldu ef slíkt 

leyfi er um að ræða í starfsleyfi þeirra lögum samkvæmt, sbr. 2. mgr. sömu greinar. Þriðji kafli 

laganna hefur að geyma ákvæði um rekstur fjárhagsupplýsingastofu, þar er fyrst sú 

grundvallarregla nefnd að vinnsla persónuupplýsinga, í því skyni að miðla þeim til annarra, 

gangi ekki of nærri friðhelgi einkalífs hins skráða, sbr. 5. gr. Því sé aðeins heimilt að safna 

þeim upplýsingum sem hafa afgerandi þýðingu við mat á fjárhag og lánstrausti hins skráða. Þá 

er enn fremur fjallað um öryggisráðstafanir sem fjárhagsupplýsingastofum ber að fylgja eftir, 

þ.e. að gera viðeigandi tækni- og skipulagslegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að vinnslan 

fari fram á óleyfilegan hátt. 

Sænskar fjárhagsupplýsingastofur senda afrit af lánshæfismati til hins skráða þegar óskað 

er eftir því, og telja þær því tilkynningarskyldu uppfyllta, en lögum skv. þarf tilkynningin að 

innihalda upplýsingar um móttakanda, tegund upplýsinga og jafnframt þarf að koma fram að 

                                                
233 „Värt att veta om kreditupplysningar“ (Datainspektionen 19. janúar 2018) 3 
<https://nanopdf.com/download/vrt-att-veta-om-kreditupplysningar-faktabroschyr-4_pdf> skoðað 1. apríl 2020. 
234 Hér ber að vísa til þess að sænsku persónuverndarlögin kveða ekki á um 15 ára aldur, en hins vegar tekur 
sænska persónuverndarstofnunin, Datainspektionen, það skýrt fram á heimasíðu sinni. Þar segir: Vilka uppgifter 
finns i kreditupplysningsregistren? „De största kreditupplysningsföretagen har var sitt dataregister med uppgifter 
om alla personer över 15 år i Sverige och om alla företag i landet. Du blir automatiskt registrerad och har ingen 
rätt att bli struken ur registren. Kreditupplysningsföretagen hämtar huvudsakligen uppgifter från myndigheter.“ 
235 „Om Kreditupplysningslagen“ (n. 230), Vilka uppgifter finns i kreditupplysningsregistren? 
236 „Kreditupplysningslagen och datakyddsförordningen“ (n. 230) 5-6. 
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hinn skráði eigi rétt á að óska eftir leiðréttingu ef sá hinn sami telur að upplýsingar hafi reynst 

rangar eða villandi, sbr. 5. gr. Hins vegar er í 4. mgr. tilgreint í síðastnefndri grein að 

fjárhagsupplýsingstofur geti unnið með persónuupplýsingar án samþykkis hins skráða og vísar 

því til stuðnings að hér eigi hinn skráði ekki andmælarétt, skv. 21. gr. pvrg. Í 3 kafla sænsku 

pvl. er tekið fram að einungis sé heimilt að nota kennitölu einstaklings án samþykkis hans ef 

tilgangur vinnslunnar er skýr og að meðhöndlun þeirra sé mikilvæg, sbr. 10. gr. sænsku pvl. 

Fjárhagsupplýsingalögin hafa að geyma kafla um viðkvæmar upplýsingar, þar er tilgreint 

að ekki sé sem dæmi hægt að vinna með upplýsingar um brot á lögum sem fela í sér sakfellingu 

í sakamálum nema með samþykki sænsku Persónuverndarinnar. Hún veitir einungis leyfi fyrir 

því ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Þá kveður 3. mgr. 6. gr. á um að 2. mgr. komi ekki í 

veg fyrir að upplýsingar um misnotkun á lánsfé eða að vanskilaupplýsingar séu notaðar í 

skýrslugerð fjárhagsupplýsingstofa. Sænska þingið tilkynnti vorið 2016 að hugað væri að 

breytingum á lögum um fjárhagsupplýsingastofur.237 Fjárhagsupplýsingalögin setja því 

ákveðnar grundvallarkröfur um hvernig rekstur fjárhagsupplýsingastofu skuli fara fram.   

 

8.4.2. Ísland samanborið við Svíþjóð 

Svíþjóð lagði fram hinn 6. mars 2018 tillögu 2017/18:120 um hvernig hægt væri að laga reglur 

um fjárhagsupplýsingastofur að persónuverndarreglugerðinni. Mælt var með því að halda 

áfram sænsku fjárhagsupplýsingalögunum frá 1973 með þeim leiðréttindum sem nauðsynlegar 

væru til að uppfylla kröfur pvrg., hér á landi var hins vegar ekki farið þá leið. Svíþjóð gengur 

lengra í söfnun upplýsinga en hér á landi, sem dæmi safnar Svíþjóð upplýsingum um tekjur og 

fær aðgang að skattskýrslu, en hér á landi er það hinsvegar einungis gert með því skilyrði að 

einstaklingur hafi samþykkt vinnsluna. Þetta eykur möguleika á vinnslu og greiningu verulega, 

en að sama skapi gengur hún nærri hinum skráða. Ef hér á landi yrði farin sú leið að telja 

upplýsingar sem hafa afgerandi þýðingu við mat á lánshæfi, þær sömu og í Svíþjóð, þá má telja 

augljósa þörf á sérlögum um vinnslu upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust. 

 

 

  

                                                
237 „Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor“ (Finansutskottets betänkande 4. júlí 2016) 2015/16:FiU22 
18-19 <https://data.riksdagen.se/fil/87C2DF32-FFF6-4357-8345-7CCCA7DA6C94> skoðað 30. mars 2020. 
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9 Sérstök lög um vinnslu fjárhagsupplýsinga eða ný reglugerð  
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um vinnslu persónuupplýsinga til fjárhagsmálefna og 

lánstraust einstaklinga og lögaðila. Leitast hefur meðal annars verið við að svara því hvort 

núgildandi regluverk tryggi nægilega réttarvernd einstaklinga, sem og lögaðila. Í því skyni að 

svara framangreindu var í upphafi fjallað um vernd persónuupplýsinga og þær reglur sem gilda 

um vinnslu þeirra í tengslum við fjárhagsmálefni og lánstraust. Þá var stuttlega skilgreint hvað 

felst í lögum samkvæmt greiðslu- og lánshæfismati, og þeirri vinnslu sem býr að baki 

fjárhagsupplýsingastofum. Slík starfsemi gegnir mikilvægu hlutverki fyrir fjármálafyrirtæki og 

fjármálamarkaði í tengslum við hagvöxt og jafnvægi í efnahagslífinu, en um leið fylgir áhætta 

þar sem upplýsingar sem fjárhagsupplýsingastofur safna og miðla eru viðkvæms eðlis, því er 

mikilvægt að fylgst sé með öryggi þessara upplýsinga. Ef eitthvað bregður út af í vinnslu þeirra 

eða ef upplýsingar eru óáreiðanlegar getur slík vinnsla leitt til útilokunar á vissri þjónustu, 

meira að segja leitt til orðsporsmissis þeirra sem koma að máli. Því skiptir sköpum að við 

vinnslu persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni sé gætt að friðhelgi einkalífs, en að sama skapi 

að samfélagið geti notið góðra upplýsinga um lánstraust. 

Alþekkt er að aðlaga þarf lög og reglur að þeirri tækniþróun sem á sér stað. Í lögum um 

neytendalán og fasteignalán til neytenda vísar löggjafinn til þeirrar starfsemi sem heldur utan 

um „upplýsingar úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust“, dæmi um það er 

lánshæfismat úr gagnagrunni fjárhagsupplýsingastofu. Síðastnefndu löggjafir voru lögfestar 

hér á landi árið 2013, en Persónuvernd veitti leyfi til vinnslu persónuupplýsinga í þágu 

lánshæfismats árið 2018. Að því sögðu vísast til þess að Persónuvernd hefur unnið eftir 

reglugerð nr. 246/2001 um söfnun og miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust í 

nærri tvo áratugi. Löggjafinn felur stjórnvaldinu, Persónuvernd, að setja frekari viðmið um 

skilyrði til vinnslu fjárhagsmálefna og lánstrausts. Eins og hér stendur til erum við á tímum þar 

sem tæknin er sífellt að þróast og sem dæmi felur reglugerð (ESB) 2016/679 í sér sérstök 

skilyrði ábyrgðaraðila til vinnslu persónuupplýsinga og var það eitt af markmiðum pvrg. að 

aðlaga evrópska persónuverndarlöggjöf að nútímavinnslu og tækniþróun. En líta má svo á, eins 

og litið hafi verið framhjá framansögðu markmiði í tengslum við reglugerð nr. 246/2001, þar 

sem ákveðið var með lögum nr. 90/2018 að ekki yrði gerð breyting á síðastnefndu reglugerð 

heldur væri það álitamál seinna meir hvort setja ætti sérstök lög um efnið. Samt sem áður var 

farið þá leið hér á landi að veita stjórnvaldi, sem hafði enga öryggissérfræðinga á sínum 

snærum, ákvörðunarvald um þær tæknilegu aðferðir sem fjárhagsupplýsingastofa fer fram 

með. Persónuvernd gefur út starfsleyfi til vinnslu, leyfisveitinga, og ákveður hvaða upplýsingar 
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teljast í eðli sínu hafa afgerandi þýðingu við mat á fjárhag og lánstrausti hins skráða. Því er 

auðséð að reglugerð nr. 246/2001 getur ekki ein og sér staðið undir þeirri umfangsmiklu 

vinnslu sem fer fram hjá fjárhagsupplýsingastofu, miðað við þær leyfisskyldur sem 

Persónuvernd þarf að veita. Að sama skapi getur hún ekki talist vera í samræmi við nýju 

persónuverndarreglugerðina, eins og kveðið var á um í 7 kafla, svigrúm einstakra ríkja. Þá telst 

ný reglugerð ekki uppfylla skilyrði pvrg., þar sem hún myndi ekki uppfylla e-lið 1. mgr. 6. gr., 

né 3. mgr. 6. gr. Til þess að Persónuvernd geti unnið sína vinnu með góðum hætti skiptir því 

sköpum hvernig regluverkið er, sem hún vinnur eftir. Vísast hér til ofanverðs dæmis, um 

smálánafyrirtæki, þar sem þau komu á markað með miklum hraða og eru vísbending um 

versnandi fjárhagsstöðu einstaklinga undir vissum kringumstæðum.  

Í því ljósi skiptir sanngjörn notkun upplýsinga og gagnkvæmt lánstraust gríðarlega miklu 

máli þegar kemur að fjárhagsmálefnum einstaklinga og lögaðila. Við lánveitingu fylgir hins 

vegar ákveðin áhætta, þó svo að meirihluti lántaka greiði lán sín til baka lendir alltaf einhver í 

vanskilum, og eru þau lán því afskrifuð sem veldur lánveitendum miklu fjártjóni. Til þess að 

meta áhættuna hvort einstaklingur geti staðið við skuldbindingar sínar er lánshæfismat 

framkvæmt. Áreiðanlegt lánshæfismat getur því skipt sköpum fyrir kröfuhafa til að forðast tjón 

og fyrir getu lántaka til að fá lánstraust. Frá efnahagslegu sjónarhorni er það einnig mikilvægt 

að lánsfé virki eins vel og mögulegt er. Ein ástæða þess að Noregur setti lög um skuldastöðu 

var til þess að verjast óþarfa skuldabyrði. En í henni felst að efnalitlir greiðendur taka lán sem 

þeir geta síðan ekki staðið við, sem leiðir af sér vandamál í samfélaginu.238 Reglur hér á landi, 

sem og á Norðurlöndunum, kveða allar á um að heimilt sé að safna persónuupplýsingum um 

fjárhagsmálefni og lánstraust, sem hafa afgerandi þýðingu við mat á fjárhagsupplýsingum. En 

ólíkt er hvaða upplýsingar eru taldar afgerandi, eins og sjá má hér af ofan. Í Danmörku er talið 

að upplýsingarnar verði að endurspegla vanhæfi viðkomandi til að greiða en ekki greiðsluvilja, 

og í Svíþjóð þurfa afgerandi upplýsingar um eignir, skattaskýrslu o.fl. að fylgja. Hins vegar eru 

upplýsingar um grunngögn, lánsupplýsingar og upplýsingar varðandi skuldastöðu frá 

skuldastöðufyrirtækjum taldar afgerandi upplýsingar í Noregi, með frumvarpi til laga um 

fjárhagsupplýsingastofur. Þá hefur Noregur, eins og kveðið var um hér að ofan, jafnframt 

lögfest skuldastöðulög.  

Eins og getið var um hér að framan þá er reglugerð nr. 246/2001 komin á sinn tíma. 

Tæknivæðingin hefur leitt af sér þróaðri vinnslumöguleika. Hér áður fyrr var allt handvirkt og 

                                                
238 „Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Lov om behandling av opplysninger i 
kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)“ (n. 221), 3.3.1 Åpner personvernforordningen for 
regulering av kredittopplysningsvirksomhet i norsk rett? 



 67 
 
 

 

geymt í bókum. Í dag er hins vegar dreifing, endurvinnsla og að upplýsingar séu varðveittar 

allt dæmi um hve ör þróunin hefur verið á sviði tækninnar á síðustu árum. Reglugerðir og 

tilskipanir Evrópusambandsins koma með víðtæka nálgun um neytendavernd, frekar en að 

skilgreina nákvæmlega í reglugerð hvar og hvenær söfnun og miðlun fjárhagsupplýsingastofa 

sé heimil. En að sama skapi er fylgir ákvæði um landsbundið svigrúm til að lögfesta sérlög um 

slíka vinnslu, hér vísast til tilskipunar 95/46/EB og reglugerðar (ESB) 2016/679. Eins og sjá 

má hafa Norðurlöndin, þ.e. Danmörk og Svíþjóð, lögfest slík sérlög og hefur Noregur lagt fram 

frumvarp til laga um fjárhagsupplýsingastofur. Athyglisvert var að líta til frumvarpsins og 

uppruna þeirra, en eins og fram kom hér að ofan þá telur Noregur að með því að setja innlend 

sérlög um vinnslu fjárhagsupplýsinga sé hægt að koma á fót öruggari réttarfari fyrir slíka 

vinnslu. Hér vísast til lögmætisreglunnar og vinnslu sem telst nauðsynleg í þágu 

almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds, sem ábyrgðaraðili fer með. Samkvæmt 

norrænni löggjöf er því verið að setja fram með ítarlegri hætti sértækar kröfur til vinnslu 

persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni og jafnframt er því verið að tryggja lögmæta og 

sanngjarna vinnslu.  

Í því ljósi má nefna að hér á landi er löggjöf til verndar vinnslu persónuupplýsinga um 

fjárhagsmálefni af skornum skammti, eins og sjá má af ofangreindum köflum. Sem dæmi ætti 

ekki að vera frjálst að veita upplýsingar um fjárhagsmálefni, lánstraust og lánshæfismat við 

allar aðstæður, aðeins við lögmætar aðstæður þegar ákveðin viðskipta- eða lánaáhætta er til 

staðar. Verndun fjárhagsupplýsinga er mikilvæg og því ætti ekki að miðla þeim meira en 

nauðsyn krefur. Hvað varðar þjónustuna á bak við fjárhagsmálefni einstaklinga og lögaðila er 

um að ræða þjónustu sem allir í samfélaginu verða að geta treyst á. Með því að setja fram með 

ítarlegum hætti kröfur til vinnslu persónuupplýsinga um fjárhagsmálefni er verið að tryggja 

lögmæta og sanngjarna vinnslu, vernda friðhelgi einkalífs og að sama skapi einfalda 

fyrirsjáanleika fjárhagsupplýsingastofa, því telur höfundur mikilvægt að um skýra og vel 

afmarkaða löggjöf sé að ræða. 
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