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Útdráttur 

Eftir að Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (GDPR) var lögfest með lögum 

nr. 90/2018 hefur orðið sprenging í fjölda nýskráðra mála 2019 hjá Persónuvernd. Höfundur 

hefur sjálfur að eigin raun fundið fyrir ákveðnum ótta við þær breytingar sem nýju lögin 

boðuðu. Í einu máli, sem farið verður yfir í ritgerðinni, neitaði Þjóðskrá að snúa við úrskurði 

sínum sem sneri að aðgangi gagna fyrir félag sem hafði lögvarða hagsmuni að aðganginum 

þrátt fyrir að það hafi verið bent á lögmæta heimild. Höfundur telur að há sektarákvæði laganna 

hafi stuðlað að ófyrirséðu álagi á Persónuvernd þó að persónuverndarfulltrúar (DPO) og 

lögfræðingar innan stjórnsýslunnar ættu að geta leyst úr málum tengdum vinnslu 

persónuupplýsinga sbr. ákvæði 2. tl. 35. gr. GDPR reglugerðarinnar sem segir að 

ábyrgðaraðilinn skal leita ráða hjá persónuverndarfulltrúa þegar hann framkvæmir mat á 

áhrifum á persónuvernd. Meðal þess sem verður kannað í rannsókninni er hvort það sé gert og 

hvort persónuverndarfulltrúar upplifi nokkra skerðingu á þeim ákvæðum sem 38. og 39. gr. 

GDPR reglugerðarinnar segir til um. 

 

Excerpt 

After the European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) was enacted 

by Act no. 90/2018 there has been an explosion in the number of newly registered cases at the 

Icelandic Data Protection Authority. The author himself has in fact felt a certain indecision 

amongst Icelandic institutions after the Act came into force. In one case, that will be discussed 

in the paper, the National Registry refused to reverse their ruling, which limited access to data 

for a company that it had legitimate reason to access, despite the fact that this legitimate reason 

had been identified and pointed out. The author believes that high penalties, that can be enforced 

through this new regulation, has contributed to an unforeseen burden on the Icelandic Data 

Protection Authority, despite the fact that the mandated Data Protection Officer (DPO) should 

be able to assist in the decision making, either with or against the delivery of personal 

identifiable information, according to Article 39, which states the various tasks of the data 

protection officer. 

 

  



 

 

 

 

Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaritgerð til ML gráðu í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. 

Markmið höfundar með þessari rannsókn er að kanna hvort merki væru um oftúlkun á 

persónuverndarreglugerðinni innan stjórnsýslunnar eftir innleiðingu laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þá er líka vert að skoða hvað var að valda 

seinagangi í afgreiðslu persónuverndarmála og hvað olli auknu álagi á Persónuvernd. 

Það hefur lengi verið skoðun umboðsmanns Alþingis að verkefni innan stjórnsýslunnar virðast 

ekki vera leyst á því stjórnsýslustigi sem á að fjalla um það. Þarna á hann þó aðallega við mál 

tengdum upplýsingalögum en með þessari rannsókn þá langar höfundi að varpa ljósi á hvort 

það sama einkenni einnig úrlausn mála skv. persónuverndarlögum. Þetta verður gert bæði með 

viðtölum við starfandi persónuverndarfulltrúa og með því að rekja niðurstöðu eigin 

málareksturs. Þá verður farið yfir helstu úrskurði sem hafa gengið í málum tengdum 

persónuvernd í Evrópu og skoðað hverslags mál það eru sem koma til kasta evrópskra 

persónuverndarstofnana. 

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

Höfundur vann ritgerðina undir handleiðslu Unnars Steins Bjarndal hrl. og lektors við 

Háskólann á Bifröst. Höfundur kann honum bestu þakkir fyrir gott og gagnlegt samstarf og 

ábendingar. Höfundur vill að lokum þakka eiginkonu sinni, Berglindi Önnu Zoëga 

Magnúsdóttur, og dætrum fyrir þolinmæði og stuðning. Höfundur lýsir því yfir að hann er einn 

höfundur þessarar ritgerðar. Ritgerðin er afrakstur eigin rannsóknarvinnu í samræmi við kröfur 

Háskólans á Bifröst þar að lútandi.  
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1. Inngangur 

Eftir að Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 (GDPR) var lögfest með lögum 

nr. 90/2018 hefur orðið sprenging í fjölda nýskráðra mála hjá Persónuvernd. Í stuttu máli snýst 

GDPR um að fyrirtæki og stofnanir þurfa að tryggja vernd þeirra gagna sem þau búa yfir. 

Viðurlögin sem kveðið er á um í reglugerðinni skulu vera skilvirk, í samræmi við alvarleika 

brotsins og hafa varnaðaráhrif. Sektir geta numið 4% af ársveltu eða 20m EUR, hvort sem er 

hærra og hafa þessar gríðarháu sektarfjárhæðir valdið nokkrum ugg hjá þeim sem sýsla með 

persónuupplýsingar. 

Markmið þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort oftúlkun íslenskra stjórnvalda á GDPR 

reglugerðinni eigi sér stað m.a. út frá eigindlegri rannsókn sem verður unnin með viðtölum við 

persónuverndarfulltrúa valinna stofnana og hjá Persónuvernd. Þá verður farið yfir málarekstur 

höfundar fyrir hönd trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu og svarbréf viðkomandi stofnana. 

Áhugi höfundar á þessu efni kviknaði nefnilega út frá þeim málarekstri, þar sem Þjóðskrá 

neitaði að snúa við úrskurði sínum sem sneri að aðgangi gagna fyrir lífskoðunarfélag sem hafði 

lögvarða hagsmuni að aðganginum, þrátt fyrir að það hafi verið bent á lögmæta heimild fyrir 

vinnslunni. 

Helstu niðurstöður voru þær að nokkuð er um ótta og mistúlkun á persónuverndarreglugerðinni 

innan stjórnsýslunnar. Hérna er alls ekki um alhæfingu að ræða heldur einungis verið að benda 

á að vandamálið er til staðar. Þetta er í takt við upplifun umboðsmanns Alþingis sem hefur 

yfirleitt skoðað álitamál sem snúa að stjórnsýslulögum og upplýsingalögum. 

Þess skal hér getið að þegar skammstöfunin pvl. kemur fyrir í ritgerðinni er vitnað í lög nr. 

90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga en þegar skammstöfunin pvrg. kemur 

fyrir er vitnað í reglugerð 2016/679, betur þekkt sem GDPR, sem innleidd var í íslenskri 

þýðingu þegar lögin tóku gildi, 15. júlí 2018. 

 

1.1  Aðferðafræði 

Við rannsóknina var notuð aðferðafræði eigindlegra rannsókna og verður í þessum kafla greint 

frá því hvernig henni var beitt. Í fyrsta hluta verður farið almennt yfir það hvað felst í eigindlegri 

aðferðafræði og gerð grein fyrir í grófum dráttum hvaða aðferðir urðu fyrir valinu í þessari 

rannsókn, hvers vegna, og hvernig þeim var beitt. Í öðrum hluta kaflans er markmið 

rannsóknarinnar kynnt og lagðar fram rannsóknarspurningar sem rannsóknin byggist á. Í þriðja 

hluta er gildi rannsóknarinnar skýrt. Í fjórða hluta er síðan farið yfir hvað það var sem hafði 

áhrif á val viðfangsefnisins, fjallað verður um framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig 
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undirbúningi fyrir hana var háttað, hvað stýrði vali á þátttakendum og bakgrunni þeirra. Í 

lokahluta er greint frá úrvinnsluhluta rannsóknarinnar, hvaða aðferðum var beitt við greiningu 

gagna og með hvaða hætti úrvinnsla gagnanna fór fram. 

 

1.1.1 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative research methods) eru notaðar fjölbreyttar leiðir og 

hugmyndafræði með það fyrir augum að skoða viðfangsefnið út frá víðari sjónarhóli. Þannig 

fæst fjölbreyttari sýn á þá þætti sem verið er að rannsaka og viðfangsefnið fær dýpri skilning 

og meiningu. Aðferðafræðin gerir þær kröfur til rannsakandans að hann nálgist viðfangsefnið 

og viðmælendur af forvitni og hluttekningu, hann sýni áhuga á því sem þeir hafa fram að færa 

með opnum huga. Vegna þess hversu fjölbreyttum aðferðum er beitt í eigindlegum rannsóknum 

getur reynst erfitt að skilgreina nákvæmlega hvað felst í þeim. Það sem einkennir þær helst er 

að leitast er við að fá heildræna mynd á tiltekið viðfangsefni út frá mannlegum sjónarmiðum, 

áherslan er lögð á að skilja viðfangsefnið út frá viðhorfum og reynslu fólks í stað þess að spá 

fyrir um einhverja ákveðna niðurstöðu í upphafi rannsóknar. Í eigindlegum rannsóknum eru 

það rannsóknargögnin sem stýra ferðinni og fer mikill tími hjá rannsakandanum í að greina þau 

og meta upplýsingarnar úr þeim. Í rannsóknunum er rannsakandinn aðal mælitækið og verður 

því að gera sér grein fyrir viðhorfum sínum til viðfangsefnisins og meta þau áhrif sem þær geta 

haft á rannsóknina.1 

Eins og áður hefur komið fram eru eigindlegar rannsóknaraðferðir fjölbreytt safn aðferða og 

oftar en ekki eru notaðar fleiri en ein aðferð í einni og sömu rannsókninni til þess að fá víðtækari 

flöt á rannsóknina. Sem dæmi um rannsóknaraðferðir eru viðtöl, þátttökuathuganir, 

menningarlýsing, grunduð kenning og lífssögukenning.2 

 

1.1.2 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort merki væru um oftúlkun á 

persónuverndarreglugerðinni innan stjórnsýslunnar eftir innleiðingu laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Ákvæði eru í nýju lögunum um kvöð stjórnvalda 

til að vera með persónuverndarfulltrúa og staða og verkefni hans í lögunum eru vel skilgreind. 

Ekki er gerð krafa um að viðkomandi sé lögfræðimenntaður en í viðtölum kom m.a. fram að 

þeir eru það flestir. Mikið fjölmiðlafár var í kringum gildistöku laganna í Evrópu sem og á 

 
1 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239) 
2 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 240) 
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Íslandi. Það átti e.t.v. sinn þátt í að ýta undir ótta fólks, sérstaklega þegar kom að gríðarháum 

sektarákvæðum. Þá varð tíðrætt á kaffistofum landsmanna að nú væri allt bannað og 

fréttaflutningur af ofstækisfullum aðgerðum skólastjórnenda varð til þess að Persónuvernd sá 

sig knúna til að gefa út sérstakar leiðbeiningar til að lægja öldurnar.3 

Þessa oftúlkun langaði mig að rannsaka með það að markmiði að finna leið fyrir stjórnsýsluna 

til að þekking á reglugerðinni verði almennari sem mynda vonandi skila sér í aukinni skilvirkni. 

Til þess að ná fram markmiði rannsóknarinnar var rætt við persónuverndarfulltrúa innan 

stjórnsýslunnar til að kalla fram ákveðna mynd af stöðu mála sem snúa að persónuvernd. Áhugi 

fyrir rannsókninni kviknar vegna tregðu Þjóðskrár til að láta af hendi upplýsingar sem þeim bar 

skylt að gera. 

 

1.1.3 Gildi rannsóknar 

Rannsóknin getur haft gildi fyrir samfélagið þar sem í henni er skoðað viðhorf stjórnsýslunnar 

til vinnslu persónuupplýsinga. Það aukna álag sem lagðist á Persónuvernd með tilkomu nýju 

laganna telur höfundur ekki einvörðungu vera vegna aukinnar áherslu á réttindi hins skráða í 

nýju persónuverndarreglugerðinni heldur ákveðinnar vankunnáttu til að takast á við þessi mál 

innan stjórnsýslunnar. Þannig felst gildi rannsóknarinnar ekki síst í því hvort ekki sé svigrúm 

hjá stjórnvöldum til að auka skilvirkni í málum tengdum vinnslu persónuupplýsinga. Ef svo 

væri myndi Persónuvernd geta einbeitt sér í auknum mæli að frumkvæðismálum og auknu 

eftirliti með framkvæmd laga um persónuvernd. 

Við undirbúning rannsóknarinnar lágu engar upplýsingar fyrir um innlendar rannsóknir á þessu 

viðfangsefni og mun hún því vonandi koma til með að vekja fólk til umhugsunar um nokkur 

atriði. Hvers vegna var þörf á að leita eftir áliti Persónuverndar svona sterk þegar stjórnvöld 

voru skyldug til að ráða til sín persónuverndarfulltrúa sem, eins og eftir skilgreiningu laganna, 

þarf að vera sérfróður um lög og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar? 

 

1.1.4 Siðferðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Í þessari rannsókn snúa hin siðferðilegu álitamál einkum að því hvort rétt sé staðið að 

framkvæmd hennar. Rannsóknin byggir að miklu leyti á viðhorfum og reynslu þátttakenda og 

við framkvæmd hennar var þess gætt að þessi siðferðislega skylda væri uppfyllt. Þegar 

upphaflega var haft samband við þátttakendur var þeim gerð skrifleg grein fyrir því hver stæði 

 
3 (Ábending frá Persónuvernd vegna misskilnings í skólasamfélaginu um gildissvið nýrra persónuverndarlaga, 

2018) 



 

 
4 

fyrir rannsókninni og í hvaða tilgangi hún væri gerð. Við upphaf viðtals var viðmælendum 

kynnt að nýju efni rannsóknarinnar og þeim tjáð að svör við spurningunum væru trúnaðarmál 

sem yrðu ekki rekjanleg og einungis almenn umfjöllun um þessi viðtöl myndi koma fram í 

ritgerðinni. Einn viðmælandi óskaði eftir því að fá að sjá þann hluta þar sem vísað var í viðtalið 

við hann og var það sjálfsagt mál að verða við því. Allir viðmælendur sýndu rannsókninni áhuga 

og óskuðu eftir að fá afrit af verkefninu þegar því væri lokið. 

 

1.1.5 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er lagt af stað með autt blað. Lagt er af stað án 

hugmynda um hvert rannsóknin leiðir rannsakandann, kenningarnar skapast þegar farið er að 

vinna úr þeim gögnum sem búið er að safna.4 

Viðtölin, sem grunnur að rannsókninni, voru tekin á tímabilinu 3. október 2019 til 7. nóvember 

2019 við níu starfandi persónuverndarfulltrúa innan stjórnsýslunnar. Kynningarbréf var sent 

með tölvupósti, þar sem kynnt var markmið og tilgangur rannsóknarinnar og óskað formlega 

eftir viðtali við viðkomandi persónuverndarfulltrúa. Sýnishorn af bréfinu er í VIÐAUKA I. 

Valdir voru af handahófi aðilar sem starfa hjá sveitarfélögum, menntaskólum og ríkisstofnunum 

til að fá sem fjölbreyttustu svörin. Spurningalistinn innihélt 20 spurningar sem voru hannaðar 

með það að markmiði að rannsaka m.a. bakgrunn, aðgengi, verkefni og fræðslu til 

samstarfsfólks. Að lokum var viðmælendum gefinn kostur á að tjá sig frjálslega og í trúnaði um 

starfsumhverfi sitt. Rannsókninni verður nánar gerð skil í kafla 4.2 

Á sama tíma vann höfundur að málarekstri vegna afturköllunar Þjóðskrár á heimild til 

afhendingar félagalista til trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu. Sá hluti telur höfundur að hafi 

varpað ljósi á undirliggjandi vandamál hjá íslenskum stofnunum. Þeim hluta rannsóknarinnar 

verður gerð skil í 5. kafla. 

 

1.1.6 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin að ritgerðarefninu kviknaði í janúar 2019. Höfundur sat á tímabili í stjórn 

Siðmenntar og fékk þar upplýsingar um vandræði sem trú- og lífsskoðunarfélög í landinu stóðu 

frammi fyrir eftir að Þjóðskrá hætti að afhenda félagalista yfir skráða meðlimi. Þetta olli 

félögunum miklum vandræðum og því var brýnt að leiða þetta mál til lykta. 

 

 
4 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 229) 
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1.1.7 Undirbúningur rannsóknar 

Undirbúningsvinna við rannsóknina hófst á vorönn 2019. Fyrsti hluti undirbúnings fólst í að 

semja rannsóknaráætlun en í henni er gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, markmið hennar 

útskýrt og sett fram rannsóknarspurning. Í rannsóknaráætluninni er einnig gerð grein fyrir þeirri 

aðferðafræðinálgun sem höfð er í huga við vinnslu rannsóknarinnar og gerð áætlun um 

framkvæmd hennar ásamt drögum að efnisyfirliti og heimildaskrá. 

Nauðsynlegur þáttur í undirbúningi rannsóknarinnar er að kanna hvort sækja þurfi um einhver 

leyfi og hvort nauðsynlegt sé að tilkynna hana. Það eru einkum tvær stofnanir sem slíkar 

rannsóknir falla undir; annars vegar Persónuvernd og hins vegar Vísindasiðanefnd. Hluti 

rannsóknarinnar er byggð á viðtölum við einstaklinga en viðfangsefni rannsóknarinnar er þess 

eðlis að ekki reyndist þörf á sérstöku leyfi frá Persónuvernd eða Vísindasiðanefnd. 

 

1.1.8 Gagnasöfnun 

Í fyrsta lagi var fræðilega hlið viðfangsefnisins könnuð og skoðaður lagalegur bakgrunnur 

viðfangsefnisins. Þar lágu helst til grundvallar lög nr. 90/2018 ásamt íslenskri þýðingu á GDPR 

reglugerðinni og tilheyrandi lögskýringargögnum. Í öðru lagi voru tekin viðtöl við níu 

persónuverndarfulltrúa og fóru þau viðtöl fram í lok árs 2019. Í rannsókn sem byggð er á 

eigindlegri aðferðafræði eru þátttakendur mjög fáir og getur verið vandaverk að velja réttan 

viðtalshóp sem gefi fjölbreytta og glögga mynd af viðfangsefninu.5 Viðmælendurnir koma allir 

úr stjórnsýslunni nema einn, sem kemur frá Persónuvernd og var þá hugsaður sem stuðningur 

við fræðilega hlið rannsóknarinnar. Ekki voru allar spurningarnar notaðar í öllum viðtölunum, 

heldur voru valdar úr þær spurningar sem eiga þóttu við hverju sinni þó að flestir hafi svarað 

öllum spurningunum. 

 

1.1.9 Úrvinnsla og greining gagna 

Við úrvinnslu viðtalanna var notuð opin kóðun en hún felst í því að gögnin eru skoðuð og greind 

í smáum einingum og leitast var eftir að finna rauða þráðinn í hverju viðtali fyrir sig. Með 

orðræðugreiningu voru skoðaðar þær áherslur sem hver viðmælandi hafði varðandi 

viðfangsefnið og metnar út frá bakgrunni hvers og eins. Þannig var farið yfir hvert viðtal fyrir 

sig og borið saman við önnur viðtöl til að finna sameiginleg þemu til greiningar.6 

  

 
5 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130) 
6 (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 244) 
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2. Almennt um persónurétt og lagasetningu 

Lögvernd persónulegra réttinda snýst í raun um grundvallarréttindi einstaklinga. Flest þessara 

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

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

heimilis og fjölskyldu“. Í 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu er greinin samhljóða 71. gr. stjskr. 

að viðbættum „bréfaskriftum“ sem einnig falla undir friðhelgi einkalífs: 
1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. 

2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um 

og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar 

farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði 

eða réttindum og frelsi annarra. 

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

Samsvarandi reglugerð tók gildi í Evrópusambandinu 25. maí 2018 og var tekin upp í Samning 

um Evrópska efnahagssvæðið þann 6. júlí 2018. ESB-reglugerðin leysti af hólmi tilskipun 

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

við vinnslu persónuupplýsinga sem hafði verið löguð að íslenskum rétti með lögum nr. 77/2000 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

 

2.1  Hvað eru persónuupplýsingar 

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

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

einstakling“); einstaklingur telst persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, 

beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn, 

netauðkenni eða einn eða fleiri þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, 

erfðafræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti..“ 

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

lífsskoðanir, heilsufar og kynhneigð. Hægt er að gagnálykta frá þeirri grein um hvað teljast 

almennar persónuupplýsingar. Um viðkvæmar persónuupplýsingar gildir sú meginregla að 

vinnsla sé óheimil nema sérstaklega skýrt samþykki liggi fyrir. Það er 9. gr. pvl. sem fjallar 

eingöngu um viðbótarskilyrðin sem, ásamt 7. og 8. gr. pvl., verða að vera til staðar fyrir alla 

vinnslu slíkra persónuupplýsinga. Skv. úrskurðum Persónuverndar eru oft atriði eins og skortur 

á samþykki eða óhóflega víðtæk söfnun eða dreifing sem hefur fellt aðila í málum hérlendis. 

Sem dæmi má nefna að í máli 2018/273 úrskurðaði Persónuvernd að uppsetning 

eftirlitsmyndavélar í sameiginlegum stigagangi fjöleignarhúss í Reykjavík og vöktun og vinnsla 
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henni tengd samrýmist ekki lögum nr. 77/2000 (brottfallin), um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga vegna skorts á samþykki íbúa í fjölbýlishúsinu. 

 

2.2  Helstu hugtök 

Til glöggvunar þá fylgja hér nokkur hugtök eins og þau koma fyrir í nýju 

persónuverndarlögunum: 

Viðkvæmar persónuupplýsingar 

a. Upplýsingar um kynþátt, þjóðernislegan uppruna, stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð, lífsskoðun 

eða aðild að stéttarfélagi. 

b. Heilsufarsupplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem varða líkamlegt eða andlegt heilbrigði 

einstaklings, þ.m.t. heilbrigðisþjónustu sem hann hefur fengið, og upplýsingar um lyfja-, 

áfengis- og vímuefnanotkun. 

c. Upplýsingar um kynlíf manna og kynhneigð. 

d. Erfðafræðilegar upplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem varða arfgenga eða áunna 

erfðaeiginleika einstaklings sem gefa einkvæmar upplýsingar um lífeðlisfræði eða heilbrigði 

einstaklingsins og fást einkum með greiningu á líffræðilegu sýni frá viðkomandi einstaklingi. 

e. Lífkennaupplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem fást með sérstakri tæknivinnslu og 

tengjast líkamlegum, lífeðlisfræðilegum eða atferlisfræðilegum eiginleikum einstaklings og 

gera það kleift að greina eða staðfesta deili á einstaklingi með ótvíræðum hætti, svo sem 

andlitsmyndir eða gögn um fingraför, enda sé unnið með upplýsingarnar í því skyni að 

persónugreina einstakling með einkvæmum hætti. 

Vinnsla 

Aðgerð eða röð aðgerða þar sem persónuupplýsingar eru unnar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk 

eða ekki, svo sem söfnun, skráning, flokkun, kerfisbinding, varðveisla, aðlögun eða breyting, 

heimt, skoðun, notkun, miðlun með framsendingu, dreifing eða aðrar aðferðir til að gera 

upplýsingarnar tiltækar, samtenging eða samkeyrsla, aðgangstakmörkun, eyðing eða 

eyðilegging. 

Skrá 

Skipulegt safn persónuupplýsinga sem er aðgengilegt samkvæmt tilteknum viðmiðunum, hvort 

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

Ábyrgðaraðili 

Einstaklingur, lögaðili, stjórnvald eða annar aðili sem ákveður einn eða í samvinnu við aðra 

tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga. 

Vinnsluaðili 
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Einstaklingur eða lögaðili, stjórnvald eða annar aðili sem vinnur með persónuupplýsingar á 

vegum ábyrgðaraðila. 

Rafræn vöktun 

Vöktun sem er viðvarandi eða endurtekin reglulega og felur í sér eftirlit með einstaklingum 

með fjarstýrðum eða sjálfvirkum búnaði og fer fram á almannafæri eða á svæði sem 

takmarkaður hópur fólks fer um að jafnaði. Hugtakið tekur til: 

a. vöktunar sem leiðir, á að leiða eða getur leitt til vinnslu persónuupplýsinga og 

b. sjónvarpsvöktunar sem fer fram með notkun sjónvarpsmyndavéla, vefmyndavéla eða annars 

samsvarandi búnaðar, án þess að fram fari söfnun myndefnis eða aðrar aðgerðir sem jafngilda 

vinnslu persónuupplýsinga. 

Athuga þarf að túlkunarreglur persónuverndarlaga gefa ekki heimild til að flokka 

handahófskennda upptöku sem rafræna vöktun eins og kom fram í úrskurði Persónuverndar nr. 

2018/1741 vegna Klaustursmálsins svokallaða. 

Gerð persónusniðs 

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. Þetta er það sem gagnavinnslufyrirtæki eins og Google og 

Facebook nota til að gera persónuupplýsingar notenda að söluvöru. Fjallað er um persónusnið 

á nokkrum stöðum í reglugerðinni, þ.m.t. í 24. gr. formálsorða reglugerðarinnar þar sem segir: 
Vinnsla ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila, sem ekki hefur staðfestu í Sambandinu, á 

persónuupplýsingum um skráða einstaklinga, sem eru í Sambandinu, ætti einnig að falla 

undir þessa reglugerð ef hún tengist því að vakta hegðun hinna skráðu, að því marki sem slík 

hegðun á sér stað innan Sambandsins. Til að ákvarða hvort vinnslustarfsemi geti talist vera 

vöktun á hegðun skráðra einstaklinga ætti að ganga úr skugga um hvort slóð einstaklinga sé 

rakin á Netinu, m.a. hvort í kjölfarið séu notaðar vinnsluaðferðir á persónuupplýsingum sem 

felast í gerð persónusniðs um einstakling, einkum í því skyni að taka ákvarðanir varðandi 

viðkomandi eða til að greina eða spá fyrir um smekk hans, hegðun og viðhorf. 

Öryggisbrestur við vinnslu persónuupplýsinga 

Brestur á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar persónuupplýsinga eða þess 

að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur verði veittur að þeim í leyfisleysi. Brot á 32. 

gr. pvrg. varða öryggisbresti og hefur nokkuð mikið verið um það eins og farið verður yfir síðar. 

Samþykki 

Óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing hins skráða um að hann samþykki, með 

yfirlýsingu eða ótvíræðri staðfestingu, vinnslu persónuupplýsinga um sig. Þegar farið er yfir 
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helstu úrskurði sem fallið hafa í Evrópu þá er nokkuð algengt að það skorti samþykki sem 

uppfyllir ákvæði 6. gr. pvrg. Hinn skráði getur dregið samþykki sitt til baka hvenær sem er, án 

þess þó að það hafi áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli samþykkisins fram að afturkölluninni. 

 

2.3  GDPR reglugerðin 

Nefnd Evrópuþingsins um félagsleg réttindi, dóms- og innanríkismál ritaði skýrslu (nr. A7-

0244/2011) til Evrópuþingsins og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þar sem lýst var 

áhyggjum af því að persónuverndartilskipunin væri barn síns tíma og regluverkið þarfnaðist 

uppfærslu vegna tækniþróunar. Stofnunin efaðist þar um getu sína til að sinna eftirliti með 

upplýsingasöfnun sökum þess hve ör tækniþróunin hafði verið, auk þess sem alþjóðavæðing í 

netheimum gerði hana síðan að erfiðu lagalegu úrlausnarefni.7 Af þessum sökum lagði ESB 

drög að nýrri reglugerð, GDPR, varðandi persónuvernd í janúar 2012 sem varð að lokum að 

lögum 2016. Ætlunin með nýjum lögum var meðal annars að gefa einstaklingum vald yfir eigin 

persónuupplýsingum og skylda fyrirtæki til að upplýsa einstaklinga, á skiljanlegu máli, hver 

tilgangur söfnunarinnar væri. Þá átti setning laganna að minnka tortryggni gagnvart ábyrgðar- 

og vinnsluaðilum rafrænna persónuupplýsinga, en fólk var almennt talið bera lítið traust til 

þeirra og bar á vaxandi tortryggni. Þá má nefna að í 4. gr. formálsorða pvrg. segir að vinnsla 

persónuupplýsinga ætti að hafa það að markmiði að þjóna mannkyninu. 

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

flestar meginreglur úr tilskipun ESB nr. 95/46/EB varðandi skráningu, vinnslu, réttindi og 

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

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

persónuverndarfulltrúa. 

Samfélagsmiðlar eins og Facebook og Instagram tóku töluverðum breytingum vegna GDPR 

reglugerðarinnar og sem dæmi má nefna að Facebook bannaði aðilum utan Írlands að auglýsa 

í kosningabaráttu vegna kosninga um fóstureyðingalöggjöfina sem fór fram þann 25. maí 2018 

á Írlandi.8 Þetta gerði fyrirtækið vegna gagnrýni sem það hafði fengið vegna auglýsinga sem 

voru persónumiðaðar með vinnslu persónuupplýsinga fólks. Áhrif GDPR eru einnig utan ESB 

og EES því að reglugerðin nær til allra sem vinna með persónuupplýsingar þegna ESB og EES, 

en lögsaga reglugerðarinnar er ótakmörkuð og því ekki einskorðuð við Evrópu. 

 
7 (REPORT on a comprehensive approach on personal data protection in the European Union, 2011) 
8 (Ciara O'Brien, 2018) 
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Í íslenskri þýðingu pvrg., sem síðan varð undirstaðan í nýju persónuverndarlögunum, eru í 5. 

gr., II. kafla taldar upp í sjö liðum helstu meginreglur sem fara þarf eftir þegar unnið er með 

persónuupplýsingar. Þessum reglum er nauðsynlegt að vinna eftir hvort sem um er að ræða það 

sem skilgreint er sem venjulegar persónuupplýsingar eða þær upplýsingar sem skilgreindar eru 

sem „viðkvæmar“ persónuupplýsingar. 

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

Greinin bannar að unnið sé með persónuupplýsingar sem snúa að kynþætti, þjóðernislegum 

uppruna, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum eða heimspekilegri sannfæringu, aðild að 

verkalýðsfélagi, vinnu að erfðafræðilegum upplýsingum, lífkennaupplýsingum sem unnar eru 

í því skyni að persónugreina einstakling með einkvæmum hætti, heilsufarsupplýsingar og 

upplýsingum er varða kynlíf einstaklings eða kynhneigð. Þó þarna séu taldar upp nokkrar 

tegundir persónuupplýsinga sem ekki má vinna með, er í 2. mgr. 9. gr. pvrg. teknar fram í ellefu 

liðum ástæður sem leyfilegt er að vinna með þessar tilteknu persónuupplýsingar. Þessar ástæður 

geta verið: 
1. Þú veitir afdráttarlaust samþykki þitt fyrir vinnslunni í þágu eins eða fleiri tiltekinna markmiða. 

Samþykkið þarf að vera óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing þín um að þú samþykkir 

vinnslu tiltekinna persónuupplýsinga í ákveðnum tilgangi. 

2. Vinnslan er nauðsynleg til þess að þú eða sá sem ákveður vinnsluna (ábyrgðaraðili) geti staðið við 

skuldbindingar sínar og nýtt sér tiltekin réttindi samkvæmt vinnulöggjöf eða löggjöf um 

almannatryggingar eða félagslega vernd. 

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

sjálfur fær um að gefa samþykki sitt. Ekki er þá nóg að vísa til þess að viðkomandi einstaklingur sé 

erlendis eða vant við látinn heldur þarf hann að vera líkamlega ófær eða óhæfur samkvæmt lögum 

til að veita samþykki sitt. 

4. Vinnslan fer fram sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða annars aðila sem starfar ekki 

í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, heimspekileg, trúarleg eða stéttarfélagsleg markmið. Ekki 

má þá afhenda öðrum persónuupplýsingarnar þínar án þíns samþykkis. 

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

6. Vinnslan er nauðsynleg til að unnt sé að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur. 

7. Vinnslan er nauðsynleg af ástæðum sem varða verulega almannahagsmuni og fyrir henni er sérstök 

lagaheimild. 

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

meta vinnufærni starfsmanns, greina sjúkdóma og láta í té umönnun eða meðferð á sviði heilbrigðis- 

eða félagsþjónustu, enda er hún framkvæmd af starfsmanni slíkrar þjónustu sem bundinn er 

þagnarskyldu. 

9. Vinnslan er nauðsynleg af ástæðum sem varða almannahagsmuni á sviði lýðheilsu, svo sem til að 

verjast alvarlegum heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri eða tryggja gæði og öryggi 

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

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

persónuupplýsinga. 

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

sem kveða á um viðeigandi og sértækar ráðstafanir til að vernda grundvallarréttindi og hagsmuni 

þína, einkum þagnarskyldu.9 

Þá mælir 3. mgr., 9. gr. pvrg. fyrir um það að vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga, sem talað 

er um í h-lið 2. mgr. 9. gr. og fjallar um fyrirbyggingu sjúkdóma, sé heimil ef upplýsingar eru 

unnar af eða á ábyrgð fagmanns sem fellur undir þagnarskyldu. Aðildarríkjum er svo veitt 

heimild til þess að setja sér frekari reglur og skilyrði eða takmarkanir á vinnslu erfðafræðilegra 

upplýsinga, lífkennaupplýsinga eða heilsufarsupplýsinga í 4. mgr. 9. gr. pvrg.  

 

2.4 Breytingar á persónuvernd 

Þar sem GDPR er reglugerð en ekki tilskipun þá gildir, skv. 7. gr. EES-samningsins, að texti 

reglugerðarinnar sem slíkur verður að vera leiddur inn í gildandi rétt hvers lands án þess að 

breyta honum eða umrita. Hins vegar er gert ráð fyrir að í mörgum atriðum geti aðildarríki 

útfært stakar greinar að efni eða vikið frá þeim.  

Vegna umfangs breytinga og fjölda laga sem snerta persónuvernd var talið nauðsynlegt að setja 

nýja heildarlöggjöf um persónuvernd sem leysti af hólmi lög nr. 77/2000. Ákvæði 

reglugerðarinnar eru einnig lögfest í heild sinni sem fylgiskjal með frumvarpinu. Samhliða 

þessu eru innleiddar tilskipanir, t.d. tilskipun Evrópuþingsins nr. 2016/680 frá 27. apríl 2016 

um vinnslu persónuupplýsinga á sviði lögreglumála, Directive 2016/680 of the European 

Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing 

of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, 

detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the 

free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA, en 

hún er hluti Schengen-samstarfsins. Einnig er væntanleg ný reglugerð sem tekur við af 

2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og persónuvernd í rafrænum 

samskiptum.10 

 

 

 
9 (Hvenær má vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar?, 2020) 
10 (Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB, 2005) 
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Hugtakið persónuupplýsingar tók nokkrum breytingum við gildistöku nýju pvrg. Þar er tilgreint 

í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. laganna að einstaklingur sé:  
„…persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með 

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

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

efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti.“  

Þarna bættist við netauðkenni frá fyrri löggjöf eins og það er síðan skilgreint í 30. gr. 

formálsorða sem t.d. IP-tölur (e. internet protocol addresses), smygildaauðkenni (e. cookie 

identifiers) eða önnur auðkenni. 

Aukið er við orðalag töluliðsins um viðkvæmar persónuupplýsingar og bætt við lífkenni 

(biometrics), en með því er átt við vinnslu stafrænna gagna byggðum á líffræði einstaklingsins, 

eins og myndgreiningu andlita eða útlits, fingrafara og augnhimnulestur. Heilsufarsupplýsingar 

eru aðskildar frá erfðafræðiupplýsingum. Vinnsla persónuupplýsinga sem snerta refsiverða 

háttsemi eða sakfellingar í refsimálum og brot eru ekki lengur flokkaðar sem viðkvæmar 

persónuupplýsingar, heldur varð núna heil sjálfstæð lagagrein með ýtarlegum 

verndarákvæðum. Þannig er ljóst að verið er að víkka út hvað teljast vera persónuupplýsingar. 

Þar sem mengi persónuupplýsinga nær nú yfir víðara svið og leita verður ótvíræðs samþykkis 

við alla vinnslu þeirra, auk þess að krafist er að samþykki sé á skiljanlegu máli, mátti sjá 

viðbrögð margra eftir gildistöku þessara laga. Það var sérstaklega áberandi á netinu þar sem 

skilmálar voru uppfærðir og boðið var æ oftar upp á möguleika til að samþykkja eða afþakka 

vinnslu með möguleikum á stillingum, en jafnvel atriði sem farið hafa hljótt eins og vafrakökur 

(e. cookies) krefjast orðið samþykkis fyrir fyrstu heimsókn. Gögn með auðkenni sem búið er 

að „skrúbba“ þannig að þau séu einátta, það er að segja að ekki er hægt að ná til baka 

upprunalegum einstaklingi út frá þeim eða afleiðu af þeim í samanburði við önnur gögn gætu 

verið svarið í sumum tilfellum til að takmarka mengi vinnsluaðila og auðvelda vinnsluna, eða 

draga úr alvarleika þegar öryggisbrot eiga sér stað og gögn leka. Þannig má í stuttu máli segja 

að nýja reglugerðin skerpi á ákveðnum réttindum hins skráða en banni ekki það sem áður var 

heimilt. Eldri dómar og úrskurðir Persónuverndar munu því halda gildi sínu en reynslan verður 

að leiða í ljós hvernig úrskurðir framtíðarinnar munu falla eftir gildistöku nýrra laga. 

 

2.5 Helstu breytingar 

Breytingar á þeim reglum sem eru boðaðar í reglugerðinni og varða vernd persónuupplýsinga 

eru margvíslegar og hér fyrir neðan verða þær helstu taldar upp. Ýmist var um ný réttindi að 

ræða eða skerpingu á sambærilegum ákvæðum úr eldri reglugerð. 
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2.5.1 Réttur til aðgangs 

Um aðgangsrétt er fjallað í 15. gr. pvrg. Skv. honum á hinn skráði rétt á að fá upplýsingar um 

það hvort fyrirtæki eða stjórnvald, eða annar aðili sem vinnur með persónuupplýsingar, vinnur 

með persónuupplýsingar um hann. Vinnsla persónuupplýsinga getur meðal annars falist í 

söfnun þeirra, notkun og varðveislu.  

Í þessu felst réttur hins skráða til að fá staðfestingu á því að unnið sé með 

persónuupplýsingarnar, afrit af þeim persónuupplýsingum sem unnið er með, og aðrar 

upplýsingar um vinnsluna, þ.e. tilgang vinnslu, viðkomandi flokka persónuupplýsinga, 

viðtakendur eða flokka viðtakenda, hversu lengi er fyrirhugað að varðveita 

persónuupplýsingarnar eða þær viðmiðanir sem notaðar eru til að ákveða það, upplýsingar um 

rétt til leiðréttingar, eyðingar, takmörkunar og að andmæla, réttinn til að leggja fram kvörtun 

hjá eftirlitsyfirvaldi (Persónuvernd), allar fyrirliggjandi upplýsingar um uppruna upplýsinganna 

ef þær koma frá öðrum og hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, þ.m.t. gerð persónusniðs, og 

marktækar upplýsingar um þau rök sem þar liggja að baki og einnig þýðingu og fyrirhugaðar 

afleiðingar slíkrar vinnslu fyrir þig. 

 

2.5.2 Réttur til leiðréttingar 

Skv. 16. gr. pvrg. á einstaklingur rétt til að fá óáreiðanlegar persónuupplýsingar sem varða hann 

sjálfan leiðréttar án ótilhlýðilegar tafar. Hinn skráði á einnig rétt á því, að teknu tilliti til tilgangs 

vinnslunnar, að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar, þ.m.t. með því að leggja fram 

yfirlýsingu til viðbótar við þær. Við vinnslu persónuupplýsinga ber að gæta að því að þær séu 

áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. Persónuupplýsingum sem eru óáreiðanlegar eða 

ófullkomnar, miðað við tilgang vinnslu þeirra, skal eyða eða þær leiðréttar án tafar. 

 

2.5.3 Rétturinn til að gleymast 

Í 17. gr. pvrg. er fjallað um aukinn rétt einstaklings „til að gleymast“. Söfnun stóru 

gagnarisanna, eins og Facebook og Google, á persónuupplýsingum getur fallið undir þetta 

ákvæði ef t.d. upplýsingarnar eru ekki lengur nauðsynlegar í þágu þess tilgangs sem þeirra var 

upphaflega aflað í.  

Þessi réttur hefur verið staðfestur af Evrópudómstólnum þann 13. maí 2014 í máli C-131/2, 

Google Spain, Google Inc gegn Mario González. Málavextir voru þeir að Mario Gonzáles hafði 

lagt fram kvörtun til spænsku persónuverndarstofnunarinnar þar sem hann fór fram á að öllum 
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persónulegum upplýsingum er vörðuðu fjárnám í eignum hans yrði eytt af Netinu. Tilkynning 

um fjárnámið hafði birst í dagblaðinu La Vanguardia árið 1998 og eftir að blaðið var sett á 

stafrænt form varð það aðgengilegt í gegnum leitavélar Google. Þeim hluta kvörtunarinnar sem 

sneri að dagblaðinu var vísað frá þar sem stofnunin taldi að um væri að ræða lögmætar ástæður 

fyrir birtingunni. Stofnunin úrskurðaði að Google skyldi fjarlægja tengingar sínar inn á 

persónulegar upplýsingar Gonzáles. Málið var leitt til lykta hjá Evrópudómstólnum sem sagði 

að túlka yrði b-lið 12. gr. tilskipunar 95/46/EB og a-lið 1. mgr. 14 gr. hennar (um andmælarétt 

hins skráða) á þann veg að ábyrgðaraðila bæri að fjarlægja persónuupplýsingar úr niðurstöðum 

leitar sem hefði verið gerð á grundvelli nafns hans, að skilyrðum ákvæðisins uppfylltum jafnvel 

þótt upphafleg birting hafi verið lögmæt. 

Í dóminum eru sett fram þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo unnt sé að fallast á að eyða 

beri tiltekinni leitarniðurstöðu. Fer það eftir mati á hagsmunum, annars vegar hagsmunum 

almennings af því að leitarniðurstaðan sé aðgengileg og hins vegar hagsmunum einstaklingsins, 

sem upplýsingarnar eru um, af því að svo sé ekki. Við það mat ber meðal annars að líta til eðlis 

upplýsinganna og hversu viðkvæmar þær eru fyrir einkalíf þess sem þær varða. Þrátt fyrir að 

persónuupplýsingar séu réttar og að vinnsla þeirra hafi í upphafi verið lögmæt þá getur vinnslan, 

með tímanum, orðið ólögmæt ef upplýsingarnar virðast ófullnægjandi, gagnslausar eða 

óhóflegar miðað við upphaflegan tilgang vinnslunnar og með hliðsjón af tímanum sem hefur 

liðið. 

Almennt er réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs og verndunar persónuupplýsinga um þá 

ríkari en fjárhagslegir hagsmunir vefleitarvéla og hagsmunir almennings af því að hafa aðgang 

að upplýsingunum, á grundvelli leitar að nafni viðkomandi á Netinu. Hins vegar geta hagsmunir 

almennings af slíku aðgengi að persónuupplýsingum verið ríkari í þeim tilvikum þegar 

upplýsingarnar varða almannahagsmuni.11 

 

2.5.4 Flutningur persónuupplýsinga 

Réttur einstaklinga til flutnings persónuupplýsinga er nýr í reglugerðinni og kemur fram í 20. 

gr. hennar. Sá réttur felst í því að einstaklingur getur beðið um að fá upplýsingar um sig á 

skiljanlegu og almennt notuðu formi eða séu fluttar frá einu rafrænu kerfi yfir í annað án þess 

að stjórnandi upplýsinganna geti komið í veg fyrir það. Tilgangurinn með þessu ákvæði er að 

tryggja betur stjórn einstaklinga yfir eigin persónuupplýsingum. 

 
11 (Leiðrétting og eyðing persónuupplýsinga, 2018) 



 

 
15 

Í 68. gr. formálsorða reglugerðarinnar kemur fram að til að styrkja enn frekar stjórn skráðs 

einstaklings á upplýsingum er varða hann sjálfan þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram með 

sjálfvirkum aðferðum ætti hann einnig að hafa rétt til að fá persónuupplýsingar er varða hann 

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

samvirkandi sniði og senda þær öðrum ábyrgðaraðila. Hvetja ætti ábyrgðaraðila gagna til að 

þróa samvirkandi snið sem gera það mögulegt að flytja eigin gögn. Þessi réttur ætti að gilda 

þegar hinn skráði lét persónuupplýsingarnar í té á grundvelli eigin samþykkis eða ef vinnslan 

er nauðsynleg vegna framkvæmdar samnings. Hann ætti ekki að eiga við þegar vinnslan byggist 

á öðrum lagagrundvelli en samþykki eða samningi. 

 

2.5.5 Andmælaréttur 

Hinum skráða er heimilt að andmæla vinnslu persónuupplýsinga skv. 21. gr. pvrg. Þetta á við 

ef sérstakar aðstæður leyfa eins og þegar vinnsla byggist á almannahagsmunum eða beitingu 

opinbers valds, eða lögmætum hagsmunum sem ábyrgðaraðili eða þriðji aðili gætir. Má þá ekki 

vinna upplýsingarnar frekar nema sýnt sé fram á mikilvægar lögmætar ástæður fyrir vinnslunni. 

Ábyrgðaraðili má í þeim tilfellum ekki vinna persónuupplýsingarnar frekar nema hann geti sýnt 

fram á mikilvægar lögmætar ástæður fyrir vinnslunni sem ganga framar hagsmunum, réttindum 

og frelsi hins skráða, eða vinnslan sé nauðsynleg til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur.12 

Í 2. mgr. 21. gr. pvrg. segir að þegar persónuupplýsingar eru unnar í þágu beinnar 

markaðssetningar skal skráði einstaklingurinn, hvenær sem er, eiga rétt á að andmæla vinnslu 

persónuupplýsinga sem varða hann sjálfan vegna slíkrar markaðssetningar, þ.m.t. gerð 

persónusniðs að því marki sem það tengist slíkri beinni markaðssetningu. 

Það er ávallt á hendi ábyrgðaraðila að sýna fram á að mikilvægir lögmætir hagsmunir gangi 

framar hagsmunum eða grundvallarréttindum og frelsi hins skráða í tengslum við andmælarétt 

hins síðarnefnda. 

 

2.5.6 Samþykki 

Grundvallarskilyrði samþykkis eru að miklu leyti sambærileg skilyrðum samþykkis skv. lögum 

nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Þó eru gerðar ákveðnar 

breytingar. Til að mynda er tekið fram að samþykki verður að vera veitt með aðgerð. Í því felst 

m.a. að box sem þegar hefur verið hakað í á vefsíðu uppfylla ekki kröfur reglugerðarinnar. Þá 

 
12 (Fræðsluefni fyrir persónuverndarfulltrúa, 2018) 
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er í 8. gr. pvrg. fjallað um sérstök skilyrði fyrir samþykki barna vegna þjónustu í 

upplýsingasamfélaginu. Í formálsorðum 32, 33, 42 og 43 má einnig finna nánari umfjöllun um 

notkun samþykkis sem heimildar fyrir vinnslu persónuupplýsinga.13 

Ákvæði 11. tölul. 4. gr. pvrg. skilgreinir samþykki á eftirfarandi hátt: 

,,Samþykki“ skráðs einstaklings: óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing hins 

skráða um að hann samþykki, með yfirlýsingu eða ótvíræðri staðfestingu, vinnslu 

persónuupplýsinga um hann sjálfan. 

Þessi skilgreining setur þéttan ramma um hvað telst vera upplýst samþykki. 

 

2.5.7 Öryggisbrestur 

Ný persónuverndarlöggjöf inniheldur nýjar reglur varðandi tilkynningar um öryggisbresti, sem 

ekki var að finna í eldri löggjöf. 

Öryggisbrestur felur í sér brest á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar 

persónuupplýsinga, sem eru sendar, varðveittar eða unnar á annan hátt, eða að þær glatist, 

breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.14 

Um upplýsingaskyldur ábyrgðar- og vinnsluaðila til eftirlitsyfirvalds og hins skráða er fjallað 

um í 33. og 34. gr. pvrg. Ef upp kemur grunur um öryggisbrest er mikilvægt að ábyrgðaraðili 

meti allar hugsanlegar afleiðingar öryggisbrestsins, en það fer eftir aðstæðum hvort nauðsynlegt 

sé að tilkynna um hann til Persónuverndar og upplýsa hina skráðu. Ef um dulkóðuð gögn er að 

ræða er yfirleitt ekki gerð krafa um þessa upplýsingaskyldu. 

 

2.5.8 Mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP)  

Ein af þeim nýjungum, sem kynntar voru til sögunnar með persónuverndarreglugerð ESB er 

skylda ábyrgðaraðila til að framkvæma mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP) hvenær sem 

verkefni felur í sér mikla áhættu fyrir persónuvernd einstaklinga. Áhætta í þessu samhengi vísar 

til þess að hætta sé á verulegum skaða fyrir einstaklinga. Það þarf bæði að taka til þess hversu 

miklar líkur eru á skaða og þess hversu mikill skaðinn gæti orðið. „Veruleg áhætta“ getur þýtt 

annað hvort að meiri líkur séu á að skaðinn verði eða að skaðinn sé meiri eða hvort tveggja. 

MÁP er tól til að meta og lágmarka áhættu fyrir persónuvernd einstaklinga við framkvæmd 

nýrra verkefna. Matið er hluti af nýjum skyldum fyrirtækja og stofnana samkvæmt 

 
13 (Leiðbeiningar um samþykki, 2018) 
14 (Öryggisbrestur, 2018) 
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persónuverndarlöggjöfinni og mikilvægur hluti af „innbyggðri og sjálfgefinni persónuvernd“ 

sem er eitt af grundvallaratriðunum í nýju löggjöfinni.15 

Þrjú dæmi eru nefnd í 3. mgr. 35. gr. pvrg. um vinnslu sem sjálfkrafa krefst mats á áhrifum á 

persónuvernd. 

• Vinnsla sem felur í sér umfangsmikla söfnun persónuupplýsinga, gerð persónusniðs og 

notkun þess til ákvarðanatöku sem hefur lagalegar afleiðingar fyrir einstaklinga 

• Umfangsmikil vinnsla viðkvæmra upplýsinga svo sem um heilsufar, fjárhag, 

erfðaupplýsingar eða sakaferil 

• Umfangsmikil vöktun svæða sem eru opin almenningi 

Hér ekki um tæmandi lista að ræða. Þannig getur verið um að ræða vinnsluaðgerðir sem fylgir 

mikil áhætta og eru ekki tilteknar í upptalningunni og þarf þess vegna að framkvæma MÁP.  

Auglýsing Persónuverndar nr. 828/2019 um skrá yfir vinnsluaðgerðir sem krefjast ávallt mats 

á áhrifum á persónuvernd tiltekur atriði eins og rafrænt eftirlit við skóla eða leikskóla á skóla-

/vistunartíma og umfangsmikla söfnun persónuupplýsinga, sem fer fram í gegnum „Internet 

hlutanna“ eða lausnir sem fylgjast með ástandi og hreyfingu einstaklinga, svo sem snjallúr.16 

Matið skal að lágmarki innihalda lýsingu á fyrirhugaðri vinnslu persónuupplýsinga og mat á 

þeirri hættu sem stafar af þessari vinnslu fyrir réttindi og frelsi þeirra einstaklinga sem varða 

upplýsingarnar. Gera skal grein fyrir þeim ráðstöfunum sem eru gerðar til þess að tryggja vernd 

persónuupplýsinga þar sem tekið er tillit til réttinda og lögmætra hagsmuna þeirra sem vinnslan 

varðar og annarra sem hún snertir. 

 

2.5.9 Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd  

Þetta ákvæði 25. gr. pvrg. er einnig meðal nýjunga hennar. Ábyrgðaraðili skal, bæði þegar 

ákveðnar eru aðferðir við vinnsluna og þegar vinnslan sjálf fer fram, gera viðeigandi tæknilegar 

ráðstafanir, sem hannaðar eru til að framfylgja með skilvirkum hætti meginreglum um 

persónuvernd, þar á meðal lágmörkun gagna, og fella nauðsynlegar verndarráðstafanir inn í 

vinnsluna til að uppfylla kröfur reglugerðarinnar og vernda réttindi skráðra einstaklinga. 

Þá skal ábyrgðaraðili gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja að 

sjálfgefið sé að einungis þær persónuupplýsingar séu unnar sem nauðsynlegar eru vegna 

tilgangs vinnslunnar hverju sinni. Skylda þessi gildir um það hversu miklum 

 
15 (Mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP), 2018) 
16 (Auglýsing nr. 828/2019 um skrá yfir vinnsluaðgerðir sem krefjast ávallt mats á áhrifum á persónuvernd, 

2019) 
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persónuupplýsingum er safnað, að hvaða marki unnið er með þær, hversu lengi þær eru 

varðveittar og aðgang að þeim. Einkum skal tryggja með ráðstöfunum samkvæmt því að það sé 

sjálfgefið að persónuupplýsingar verði ekki gerðar aðgengilegar ótakmörkuðum fjölda fólks án 

íhlutunar viðkomandi einstaklings.17 

Þau fyrirtæki sem starfa við hönnun og þróun upplýsingakerfa þurfa að hafa í huga hvernig 

vernd þeirra persónuupplýsinga, sem unnið er með í kerfum þeirra, skuli vera tryggð. 

 

2.5.10 Persónuverndarfulltrúi 

Önnur nýjung sem er ætluð til að auka vernd persónuupplýsinga og auðvelda einstaklingum 

aðgang að sínum persónuupplýsingum er tilkoma persónuverndarfulltrúa (e. Data Protection 

Officer). Samkvæmt 37. gr. reglugerðarinnar skal ábyrgðaraðili og vinnsluaðili tilnefna 

persónuverndarfulltrúa í sérhverju tilviki þar sem:  

    a) vinnsla er í höndum opinbers yfirvalds eða stofnunar, að undanskildum dómstólum þegar 

þeir fara með dómsvald sitt,  

    b) meginstarfsemi ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila felst í vinnsluaðgerðum sem krefjast, sakir 

eðlis síns, umfangs og/eða tilgangs, umfangsmikils, reglubundins og kerfisbundins eftirlits með 

skráðum einstaklingum eða  

    c) meginstarfsemi ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila felst í umfangsmikilli vinnslu sérstakra 

flokka upplýsinga skv. 9. gr. eða persónuupplýsinga er varða sakfellingar í refsimálum og 

refsiverð brot sem um getur í 10. gr. 

Sérstök áhersla er lögð á að hann fylgist með að vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við 

það sem greint var frá hér fyrir ofan en hlutverk hans mun einnig snúast um að tryggja 

einstaklingum aðgang að sínum persónuupplýsingum í samræmi við reglugerðina og vera í 

samskiptum við þau stjórnvöld sem fara með upplýsingamál. Nánar er fjallað um 

persónuverndarfulltrúa í kafla 4.1. 

Hér á eftir fara þrír undirkaflar sem fjalla nánar um 5., 6. og 32. gr. pvrg. Áhersla á þessar þrjár 

greinar skýrist betur í 6. kafla ritgerðarinnar. 

 

2.6  Meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga 

Í 5. gr. pvrg. eru taldar upp í sjö liðum helstu meginreglur sem fara þarf eftir þegar unnið er 

með persónuupplýsingar. Þá verður jafnframt að hafa í huga að þegar unnið er með viðkvæmar 

 
17 (Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd, 2018) 
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persónuupplýsingar í skilningi laganna, til dæmis heilsufarsupplýsingar, þarf að auki að vera til 

staðar heimild fyrir slíkri vinnslu. Í 9. gr. pvrg. er kveðið á um ellefu heimildir sem heimila 

vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Ef ekki er hægt að færa vinnsluna undir þessar 

vinnsluheimildir þá er vinnslan ólögmæt. Vinnsla persónuupplýsinga má að auki ekki fara gegn 

öðrum lögum. 

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

bannar að unnið sé með persónuupplýsingar sem snúa að kynþætti, þjóðernislegum uppruna, 

stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum eða heimspekilegri sannfæringu, aðild að verkalýðsfélagi, 

vinnu að erfðafræðilegum upplýsingum, lífkennaupplýsingum sem unnar eru í því skyni að 

persónugreina einstakling með einkvæmum hætti, heilsufarsupplýsingar og upplýsingum er 

varða kynlíf einstaklings eða kynhneigð. Þó þarna séu taldar upp þó nokkrar tegundir 

persónuupplýsinga sem ekki má vinna með, er í 2. mgr., 9. gr. pvrg teknar fram í tíu liðum 

ástæður þar sem leyfilegt er að vinna með þessar tilteknu persónuupplýsingar. Þessar ástæður 

geta verið m.a. ef einstaklingur gefur óþvingað samþykki í þágu sérstaks markmiðs svo lengi 

sem lög banna það ekki, sé vinnslan nauðsynleg svo einstaklingur geti staðið við skuldbindingar 

sínar og nýtt sér tiltekin réttindi skv. vinnulöggjöf og löggjöf um almannatryggingar og 

félagslega vernd, sé vinnslan nauðsynleg til að vernda brýna hagsmuni einstaklings og hann sé 

líkamlega ófær um að gefa afdráttarlaust samþykki sitt, fari vinnslan fram í lögmætri starfsemi 

stofnunar eða aðila sem starfar ekki í hagnaðarskyni en þá verður hún þó að fara fram með 

viðeigandi verndarráðstöfunum, tengist vinnslan persónuupplýsingum sem einstaklingur hefur 

augljóslega gert sjálfur opinberar, vinnslan sé nauðsynleg til að hægt sé að stofna, hafa uppi 

eða verja réttarkröfur eða þegar dómstólar fara með dómsvald, nauðsynleg til varna á 

verulegum almannahagsmunum, nauðsynleg til að fyrirbyggja sjúkdóma, nauðsynleg af 

ástæðum er varða almannahagsmuni á sviði lýðheilsu eða til að verjast alvarlegum 

heilsufarsógnum. Að lokum er svo tekið fram að vinnsla þessara upplýsinga sé heimil ef 

ástæðan er nauðsynleg vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna, rannsókna á sviði 

vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi. Þá mælir 3. mgr., 9. gr. pvrg fyrir um það 

að vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga, sem talað er um í h-lið 2. mgr. 9. gr. og fjallar um 

fyrirbyggingu sjúkdóma, sé heimil ef upplýsingar eru unnar af eða á ábyrgð fagmanns sem 

fellur undir þagnarskyldu. Aðildarríkjum er svo veitt heimild til þess að setja sér frekari reglur 

og skilyrði eða takmarkanir á vinnslu erfðafræðilegra upplýsinga, lífkennaupplýsinga eða 

heilsufarsupplýsinga í 4. mgr. 9. gr. pvrg.  
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Fyrsta meginreglan skv. 5. gr. pvrg. er „Lögmætisreglan“. Hún mælir fyrir um að 

persónuupplýsingar skuli vera „unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti 

gagnvart skráðum einstaklingi.“ Í formálsorðum reglugerðarinnar er einnig tekið fram að 

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

reglugerðarákvæðisins eru talin upp í sviga stikkorð ákvæðisins sem eru lögmæti, sanngirni og 

gagnsæi (e. lawfullness, fairness and transparency). 

Önnur meginreglan er „Tilgangsreglan“. Þessi regla segir til um að þegar unnið sé með 

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

ósamrýmanlegum tilgangi. Reglan er nokkuð nákvæm að þessu leyti og hljóðar svo:  

„Persónuupplýsingar skulu vera fengnar í skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og ekki 

unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi; frekari vinnsla 

persónuupplýsinga vegna skjalavistunar í þágu almannahagsmuna, rannsókn á sviði vísinda 

eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi skal, í samræmi við 1. mgr. 89. gr. ekki teljast 

ósamrýmanlegt upphaflegum tilgangi. takmörkun vegna tilgangs“ (e. purpose limitation). 

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

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

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

eftirfarandi: 
 „Þetta krefst þess einkum að geymslutími persónuupplýsinganna sé takmarkaður við algert 

lágmark. Því aðeins ætti að vinna persónuupplýsingar að ekki sé unnt að ná tilganginum með 

vinnslunni á annan aðgengilegan hátt.“ Lágmörkun gagna (e. data minimisation). 

Fjórða meginreglan er svo „Áreiðanleikareglan.“ Ákvæðið í reglugerðinni segir:  
„Persónuupplýsingar skulu vera áreiðanlegar og, ef nauðsyn krefur uppfærðar, gera skal 

allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að persónuupplýsingum sem eru óáreiðanlegar, með 

hliðsjón af tilganginum með vinnslu þeirra, verði eytt eða þær leiðréttar án tafar. Í stuttu máli 

snýst ákvæðið um að upplýsingar séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum, áreiðanleiki.“ 

(e. accuracy). 

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

varðveittar á því formi að ekki sé unnt að persónugreina einstakling lengur en þörf er á. Þetta 

ákvæði er mun lengra í reglugerðinni og segir þar:  
„Persónuupplýsingar skulu vera varðveittar á því formi að ekki sé unnt að persónugreina 

skráða einstaklinga lengur en þörf er á miðað við tilganginn með vinnslu upplýsinganna. 

Heimilt er að geyma persónuupplýsingar lengur að því tilskildu að vinnsla þeirra þjóni 

einungis skjalavistun í þágu almannahagsmuna, rannsóknum á sviði vísinda eða sagnfræði 

eða í tölfræðilegum tilgangi í samræmi við 1. mgr. 89. gr. og sé með fyrirvara um að gerðar 



 

 
21 

verði þær tæknilegu og skipulagslegu ráðstafanir til að vernda réttindi og frelsi skráða 

einstaklingsins sem reglugerð þessi krefst, geymslutakmörkun“. (e. storage limitation).  

Sjötta meginreglan í reglugerðinni má kalla „Öryggisregluna“. Þar er farið fram á að öryggi og 

trúnaður sé tryggður þegar unnið er með persónuupplýsingar. Einnig að gerðar séu tæknilegar 

og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja öryggi. Ákvæðið í reglugerðinni hljómar svo:  
„Persónuupplýsingar skulu vera unnar með þeim hætti að viðeigandi öryggi 

persónuupplýsinganna sé tryggt, þar með talin vernd gegn óleyfilegri eða ólögmætri vinnslu 

og gegn glötun, eyðileggingu eða fyrir tjóni fyrir slysni, með viðeigandi tæknilegum og 

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

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

á það, ábyrgðarskylda.“  

Í drögum að nýju reglugerðinni kom fyrst fyrir þessi ending „og geta sýnt fram á það“ sem 

var breyting frá fyrri lögum nr. 77/2000.18 Til þess að geta uppfyllt þetta skilyrði þá þarf 

ábyrgðaraðilinn að nota þau tól sem reglugerðin segir til um og á réttan hátt, þ.m.t. skrá 

yfir vinnslustarfsemi skv. 30. gr. pvrg. 

 

2.7 Lögmæti vinnslu 

Til að vinnsla persónuupplýsinga teljist lögmæt þarf hún að eiga sér stoð í 1. mgr. 6. gr. pvrg., 

sbr. 9. gr. pvl., og eftir atvikum 9. gr. pvrg. ef um er að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar. 

Ábyrgðaraðili ákveður á hvaða heimild vinnslan er byggð og er engin ein heimild rétthærri en 

önnur. Að auki verður að gæta að óskráðum grundvallarreglum um persónuvernd og friðhelgi 

einkalífs. Þannig telst vinnsla ólögmæt ef hún samrýmist ekki almennum sjónarmiðum um 

persónuvernd. 

Í athugasemdum með frumvarpi til hinna nýju persónuverndarlaga kom fram að samþykki 

skráðs einstaklings er algengasta heimildin fyrir vinnslu persónuupplýsinga.19 Samkvæmt a-lið 

ákvæðisins er vinnsla persónuupplýsinga lögmæt ef hinn skráði hefur gefið samþykki sitt fyrir 

henni í þágu eins eða fleiri tiltekinna markmiða. Í skilningi ákvæðisins þarf samþykki að 

uppfylla þau skilyrði sem sett eru fram í 11. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. um að samþykkið sé 

óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing hins skráða um að hann samþykki, með 

yfirlýsingu eða ótvíræðri staðfestingu, vinnslu persónuupplýsinga um hann sjálfan. Nærtækast 

 
18 (Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. apríl 2016, 2016) 
19 (Þingskjal 1029 - 622. mál, 2018) - athugasemdir við 10. gr. 
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er að benda á að samþykki telst einungis hafa verið veitt ef hinn skráði hefur raunverulegt val 

um hvort hann samþykki eða hafni vinnslu persónuupplýsinga um sig. Stjórnvöld geta almennt 

ekki byggt á samþykki við vinnslu persónuupplýsinga, heldur verða að geta stuðst við aðrar 

heimildir. Vinnuveitendur geta líka almennt ekki byggt á samþykki starfsmanna sinna, þar sem 

sjaldnast er um óþvingað samþykki er að ræða. 20  Þegar kemur að samþykki vinnslu 

persónuupplýsinga um börn þurfa ábyrgðaraðilar að vega og meta áhættu og afleiðingarnar fyrir 

barnið og gera sérstakar ráðstafanir meðal annars með tilliti til aldurs barns. Ef óskað er eftir 

samþykki þarf barnið að skilja hvað það er að samþykkja og þurfa allar upplýsingar að vera á 

einföldu og skýru máli. Það er til dæmis ekki hægt að gera sömu kröfur til sjö ára barns og 17 

ára unglings þegar kemur að samningsatriðum.21 

Sértækt samþykki felur í sér að hinn skráði á að vera upplýstur um hvaða persónuupplýsingar 

er verið að vinna um hann og í hvaða tilgangi. Jafnframt þurfa þeir að geta valið hvaða tilgang 

vinnslu þeir samþykkja og hvaða tilgang þeir samþykkja ekki, t.d. hvort viðskiptavinur 

samþykki að fá sendan markaðssetningarpóst þegar hann kaupir eitthvað á netinu. Krafa um að 

samþykki skuli vera sértækt er í samræmi við tilgangsregluna sem fram kemur í b-lið 1. mgr. 

5. gr. pvrg. um að persónuupplýsingar skuli fengnar í tilgreindum, skýrum og lögmætum 

tilgangi og ekki skuli unnið með þær frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi.22 

 

Vinnsla persónuupplýsinga getur farið fram á lögmætum grundvelli ef hún er nauðsynleg vegna 

framkvæmdar samnings sem skráður einstaklingur á aðild að eða til þess að gera ráðstafanir að 

beiðni hins skráða áður en samningur er gerður, sbr. b-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. Þetta getur m.a. 

átt við um launavinnslu hjá fyrirtæki sem byggir þá á ráðningarsamningi. Ávallt þarf að gæta 

að meginreglum persónuverndarlaga, meðal annars um meðalhóf og gagnsæi. 

Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins er að samningurinn sé löglegur og gildur og hinn skráði sé 

aðili að hlutaðeigandi samningi. Ábyrgðaraðili þarf að geta sýnt fram á að gagnkvæmur 

skilningur ríki milli aðila um að vinnsla persónuupplýsinga sé nauðsynleg til þess að efna 

samning. Horfa þarf til þess hvort hægt sé að efna samning á milli ábyrgðaraðila og hins skráða 

án þess að vinnsla persónuupplýsinga fari fram. Þegar ábyrgðaraðili telur að vinnsla 

persónuupplýsinga sé nauðsynleg vegna framkvæmdar samnings þarf hann að leggja mat á 

 
20 (Hvenær má vinna með persónuupplýsingar?, 2018) 
21 (Börn og persónuvernd, 2018) 
22 (Hvenær má vinna með persónuupplýsingar?, 2018) 
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hvort hinn skráði skilji tilgang vinnslunnar og hvort það sé gagnkvæmur skilningur á milli aðila 

um að vinnslan fari fram.23 

Evrópska persónuverndarráðið gaf nýlega út leiðbeiningar sem skal hafa til hliðsjónar þegar 

meta skal hvort vinnsla persónuupplýsinga teljist nauðsynleg við framkvæmd samnings í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 6. gr. pvrg. Í fyrsta lagi þarf að meta hvers konar þjónustu er verið að 

veita og hvað einkennir hana, í öðru lagi hvað liggur að baki samningi, í þriðja lagi hver 

grundvallaratriði samningsins eru og í fjórða lagi hver eru gagnkvæm sjónarmið og væntingar 

samningsaðila og hvernig þjónustan er kynnt fyrir hinum skráða.24 

 

Á grundvelli c-liðar 1. mgr. 6. gr. pvrg. telst vinnsla persónuupplýsinga lögleg sé hún 

nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu. Í mörgum tilfellum getur vinnsla stjórnvalda ríkis og 

sveitarfélaga á persónuupplýsingum byggst á því að hún sé nauðsynleg til að fullnægja 

lagaskyldu sem hvílir á viðkomandi stjórnvaldi. Stjórnvöldum eru fengin verkefni með lögum 

og því algengt að í slíkum lagaákvæðum sé mælt fyrir um einhvers konar vinnslu 

persónuupplýsinga; söfnun, skráningu, miðlun o.s.frv., eftir því sem við á.25 

Vinnsla getur einnig talist nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu þegar vinnuveitendur vinna 

upplýsingar um starfsmenn sína, óháð því hvort vinnuveitandinn er opinber aðili eða á 

einkamarkaði. Sama á við þegar kemur að bókhaldslögum og almennri vinnulöggjöf. Í slíkum 

tilfellum er afar mikilvægt að gæta að fræðslu til starfsmanna um vinnsluna. Slíkt er m.a. hægt 

að gera með sérstökum upplýsingafundi fyrir núverandi starfsfólk og ákvæðum um vinnslu 

persónuupplýsinga í ráðningarsamningum fyrir nýtt starfsfólk. 

 

Vinnsla persónuupplýsinga telst lögleg skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. ef hún er nauðsynleg til 

að vernda brýna hagsmuni hins skráða eða annars einstaklings. Þetta getur t.d. átt við ef hinn 

skráði er ófær um að veita samþykki sitt vegna sjúkdóms, fjarveru eða af öðrum samsvarandi 

ástæðum. Sama á við ef vinnsla er svo áríðandi að hún geti ekki beðið þar til hægt er að afla 

samþykkis. Með brýnum hagsmunum er átt við að hagsmunirnir hafi grundvallarþýðingu fyrir 

hinn skráða, t.d. þegar skráður einstaklingur getur ekki samþykkt vinnslu sem myndi forða 

 
23 (Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the 

provision of online services to data subjects, 2019) 
24 (Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the 

provision of online services to data subjects, 2019) 
25 (Hvenær má vinna með persónuupplýsingar?, 2018) 
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honum frá verulegu fjárhagstjóni eða öðrum skaða. Þessari heimild er túlkuð þröngt og almennt 

aðeins beitt í algjörum undartekningartilfellum. 

 

Skv. e-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. telst vinnsla persónuupplýsinga lögmæt sé hún nauðsynleg vegna 

verkefnis sem unnið er í þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds sem 

ábyrgðaraðili fer með. Með því er fyrst og fremst átt við töku stjórnvaldsákvarðana. Jafnframt 

mundi önnur vinnsla sem telst til stjórnsýslu, svo sem við opinbera þjónustustarfsemi, alla jafna 

falla hér undir. Hafi meðferð opinbers valds verið falin þriðja manni með þjónustusamningi eða 

lögheimiluðu ytra valdframsali, leiðir af ákvæðinu að þessi þriðji maður getur viðhaft 

nauðsynlega vinnslu á upplýsingum við framkvæmd þeirrar stjórnsýslu.26 Í 45. gr. formálsorða 

pvrg. er fjallað um að vinnsla skv. ákvæðinu ætti að byggja á lögum Sambandsins eða 

aðildarríkisins og ættu lögin að ákvarða tilgang vinnslunnar. Í þeim lögum mætti enn fremur 

tilgreina almenn skilyrði þessarar reglugerðar um lögmæta vinnslu persónuupplýsinga og 

hvernig skuli ákvarða hver ábyrgðaraðilinn er, hvaða tegund persónuupplýsinga unnið verður 

með, þá skráðu einstaklinga sem í hlut eiga, hvaða aðilar mega fá persónuupplýsingarnar, hvaða 

takmarkanir eiga við vegna tilgangs, varðveislutímabil og aðrar ráðstafanir til að tryggja að 

vinnslan fari fram á lögmætan og sanngjarnan hátt. Einnig ætti að ákvarða í lögum Sambandsins 

eða lögum aðildarríkis hvort ábyrgðaraðili, sem annast framkvæmd verkefnis sem er unnið í 

þágu almannahagsmuna eða við beitingu opinbers valds, ætti að vera opinbert yfirvald eða 

annar einstaklingur eða lögaðili sem fellur undir opinberan rétt eða, þegar slíkt er í þágu 

almannahagsmuna, m.a. heilbrigðismála á borð við lýðheilsu og félagslega vernd og við 

stjórnun heilbrigðisþjónustu, undir einkarétt, s.s. fagfélag. 

Í 46. gr. formálsorða pvrg. kemur fram að sumar tegundir vinnslu geta bæði þjónað mikilvægum 

almannahagsmunum og brýnum hagsmunum skráðs einstaklings, t.d. þegar vinnsla er 

nauðsynleg í mannúðarskyni, s.s. við að fylgjast með farsóttum og útbreiðslu þeirra eða vegna 

neyðarástands sem kallar á mannúðaraðstoð, einkum þegar um er að ræða náttúruhamfarir eða 

stóráföll af mannavöldum. 

Þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram eftir þessari lagaheimild ætti skráður einstaklingur 

engu að síður að hafa rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga sem varða hans tilteknu 

aðstæður. Það ætti að vera á hendi ábyrgðaraðila að sýna fram á að mikilvægir lögmætir 

hagsmunir hans gangi framar hagsmunum eða grundvallarréttindum og frelsi hins skráða. 

 

 
26 (Þingskjal 1029 - 622. mál, 2018) - athugasemdir við 10. gr. 
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Vinnsla persónuupplýsinga telst lögmæt á grundvelli f-liðar 1. mgr. 6. gr. pvrg. sé hún 

nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna sem ábyrgðaraðili eða þriðji aðili gætir nema hagsmunir 

eða grundvallarréttindi og frelsi hins skráða, sem krefjast verndar persónuupplýsinga, vegi 

þyngra, einkum þegar hinn skráði er barn.  

Ýmis vinnsla persónuupplýsinga getur fallið hér undir, en þó geta stjórnvöld ekki byggt á 

lögmætum hagsmunum. Viðskiptahagsmunir, t.d. í tengslum við innheimtu fjárkrafna, geta 

þannig oft réttlætt ákveðna vinnslu persónuupplýsinga sem nauðsynleg er til að gæta þeirra 

hagsmuna. Sem fyrr þarf þó alltaf að huga að meginreglum persónuverndarlaga, meðal annars 

um meðalhóf, áreiðanleika og öryggi upplýsinga.27 

Í 47. lið formálsorða pvrg. kemur fram að líta megi svo á að vinnsla persónuupplýsinga sem sé 

t.d. beinlínis nauðsynleg í þeim tilgangi að koma í veg fyrir svik eða vegna beinnar 

markaðssetningar sé lögmæt skv. ákvæðinu. Þar kemur jafnframt fram að um lögmæta 

hagsmuni geti verið að ræða þegar viðeigandi tengsl sem máli skipta eru milli hins skráða og 

ábyrgðaraðilans, til dæmis í tilvikum þar sem hinn skráði er viðskiptavinur ábyrgðaraðilans eða 

í þjónustu hans. Auk þess segir að hvað sem öðru líður þyrfti að meta af kostgæfni hvort um 

lögmæta hagsmuni er að ræða, m.a. hvort skráður einstaklingur getur, þegar söfnun 

persónuupplýsinganna fer fram og í samhengi við hana, haft gilda ástæðu til að ætla að vinnsla 

muni fara fram í þeim tilgangi. Ábyrgðaraðili þarf að leggja mat á sérhvert tilvik og meta 

hagsmuni hins skráða andspænis eigin hagsmunum eða hagsmunum þriðja aðila sem fær 

upplýsingar í hendur. Hagsmunamatið þarf að eiga sér stað með fullnægjandi hætti og áður en 

vinnsla fer fram og það þarf að vera skjalfest.  

 

2.8 Öryggi við vinnslu 

Ein meginskylda þeirra sem vinna með persónuupplýsingar er að tryggja öryggi þeirra. Ef 

vinnslan er umfangsmikil eða unnið er með mikið magn viðkvæmra persónuupplýsinga getur 

þurft að setja upp flókin öryggiskerfi og jafnvel fá vottun á það upplýsingaöryggiskerfi sem sett 

er upp. Öryggisstaðlarnir ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 eru mjög gagnleg tól þegar kemur 

að öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. Lauslega verður farið yfir þessa staðla í umfjöllun 

um öryggisbresti síðar í ritgerðinni. 

Reglugerðin tekur þannig ekki síður á upplýsingaöryggi eins og persónuvernd. Með þeirri 

tæknilegu þróun sem átti sér stað frá síðustu löggjöf var sýnt fram á mikilvægi öflugra varna 

gegn netárásum. Í nýju persónuverndarlögunum er ekki gerð krafa um öryggisvottun samkvæmt 

 
27 (Hvenær má vinna með persónuupplýsingar?, 2018) 
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ISO 27001 staðlinum en þeir sem hafa með höndum umfangsmikla vinnslu persónuupplýsinga 

gætu þó gert þá kröfu að þjónustuaðilar þeirra sýni fram á slíka vottun til að taka af allan vafa 

um lögmæti flutnings upplýsinga á milli ábyrgðar- og vinnsluaðila. 

Ákvæði 32.–34. gr. pvrg. um öryggi við vinnslu eru talsvert ítarlegri en samsvarandi ákvæði 

ESB-tilskipunarinnar. Þannig leggur 32. gr. þá skyldu á bæði ábyrgðaraðila og vinnsluaðila að 

gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja viðunandi öryggi 

persónuupplýsinga með hliðsjón af nýjustu tækni, kostnaði við framkvæmd, eðli, umfangi, 

samhengi og tilgangi vinnslunnar og áhættu, mislíklegri og misalvarlegri. Eru síðan tekin dæmi 

um ráðstafanir sem átt gætu við, svo sem að notuð séu gerviauðkenni og að persónuupplýsingar 

séu dulkóðaðar; að tryggður sé viðvarandi trúnaður, auk samfellu, tiltækileika og álagsþols 

vinnslukerfa og vinnsluþjónustu; að tryggt sé að tímanlega megi gera persónuupplýsingar 

tiltækar og endurheimta aðgang að þeim ef til efnislegs eða tæknilegs atviks komi; og að til 

staðar sé ferli til að prófa og meta reglulega skilvirkni tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana 

til að tryggja öryggi vinnslunnar. Eru þessi atriði áréttuð frekar í 83. gr. formálsorða 

reglugerðarinnar. Hér er einkum verið að vísa til þess sem jafnan er kallað gerð öryggisstefnu, 

framkvæmd áhættumats og ákvarðanir um öryggisráðstafanir. 

Þá kemur fram í 2. mgr. 32. gr. reglugerðarinnar að þegar metið er hvort öryggi sé viðunandi 

skal einkum hafa hliðsjón af þeirri áhættu sem vinnslan hefur í för með sér, sérstaklega hvað 

varðar óviljandi eða ólögmæta eyðingu persónuupplýsinga, sem eru sendar, geymdar eða unnar 

á annan hátt, eða það að þær glatist, breytist, verði birtar eða að aðgangur verði veittur að þeim 

í leyfisleysi. Í 3. og 4. mgr. 32. gr. reglugerðarinnar er nánar rakið að hægt sé að sýna fram á að 

öryggiskröfur séu uppfylltar með því að vísa til samþykktra hátternisreglna skv. 40. gr. 

reglugerðarinnar eða samþykkts vottunarfyrirkomulags skv. 42. gr. hennar.28 

Í daglegu tali mætti benda á eftirtalin atriði til að tryggja öryggi persónuupplýsinga. Mikilvægt 

er að bæta öryggisvitund notenda tölvukerfa og þeirra sem vinna með persónuupplýsingar í 

þeim. Passa þarf upp á að lykilorð séu örugg og vinnustöð viðkomandi læsi sér sjálfkrafa þegar 

hún er ekki í notkun. Passa þarf að notendur hafi einungis aðgang að og noti aðeins þau gögn 

sem þeir eiga að gera með því að þeir auðkenni sig. Til þess að hægt sé að verða var við og 

bregðast við ólögmætum aðgangi að persónuupplýsingum, ólögmætri notkun þeirra og rekja 

uppruna atvika þarf að halda atburðaskrá í tölvukerfum og hafa formlegt ferli til að bregðast 

við atvikum ef þau koma upp. Gera þarf ráð fyrir því að fjartæki, þ.e. tæki sem hafa fjaraðgang 

að gagnagrunni persónuupplýsinga, geti týnst eða verið stolið og því þarf að gera 

 
28 (Þingskjal 1029 - 622. mál, 2018) - athugasemdir við 27. gr. 
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öryggisráðstafanir með það í huga, t.d. með kröfu um að farsímum sé læst með 

auðkennisnúmeri, mynstri eða andlitsgreiningu. Afrita þarf gögn, dulkóða og prófa afritin 

reglulega og passa að öryggi húsnæðis þar sem gögn eru geymd sé tryggt. Gera þarf 

aðgerðaráætlun til að tryggja samfelldan rekstur ef til gagnataps eða vélbúnaðarbilunar kemur. 

Þetta felst í reglunni um heilleika og trúnað í 5. gr. pvrg.  

Þá er æskilegt að persónuupplýsingar sem séu ekki lengur notaðar reglulega en eru 

nauðsynlegar í framtíðinni, t.d. af lagalegum ástæðum, sé vistaðar í langtímasafni. Tryggja þarf 

örugga meðferð persónugagna sem eru unnin af undirverktökum eða þjónustuaðilum. Þrátt fyrir 

að ákvæði um vinnslusamninga séu ekki ný á nálinni þá er það ein leið til að binda þessa aðila 

trúnaði og öðrum skyldum við vinnslu persónuupplýsinga. Öryggi og persónuvernd þurfa að 

vera innbyggð í alla hugbúnaðarþróun frá upphafi. Nauðsynlegt er, skv. ákvæðum pvrg. um 

innbyggða og sjálfgefna persónuvernd, að hugbúnaður veiti notendum stjórn yfir upplýsingum 

sínum og að hann sé verndaður fyrir villum, gagnatapi, óleyfilegum breytingum eða 

misnotkun.29 

  

 
29 (Leiðbeiningar til fyrirtækja um öryggi persónuupplýsinga, 2018) 
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3. Persónuvernd 

Persónuvernd er sjálfstæð stofnun með sérstaka stjórn og tekur ekki við fyrirmælum frá 

stjórnvöldum eða öðrum aðilum. Ákvörðunum hennar samkvæmt lögum nr. 90/2018, um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, verður ekki skotið til annarra stjórnvalda en þó 

má kæra þær til Umboðsmanns alþingis ef innan við ár er liðið frá því að ákvörðunin féll eða 

það má reyna að fá þeim hnekkt með dómi. Persónuvernd leitast við að tryggja að stofnanir og 

einkaaðilar þekki og fari eftir lögum og reglum um meðferð persónuupplýsinga. Stofnunin vill 

efla þekkingu, vitund og skilning almennings á áhættu, reglum, verndarráðstöfunum og 

réttindum í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga í þeim tilgangi að almenningur geti staðið 

vörð um réttindi sín og friðhelgi, svo og vitund ábyrgðaraðila og vinnsluaðila um skyldur 

sínar.30 

 

3.1 Hlutverk Persónuverndar og helstu verkefni 

Samkvæmt yfirlýstu hlutverki Persónuverndar skal stofnunin gæta hagsmuna almennings 

þannig að mannréttindi séu ekki brotin við meðferð persónuupplýsinga. Persónuvernd er 

eftirlitsstjórnvald og hefur eftirlit með því að farið sé að lögum og öðrum reglum um vinnslu 

persónuupplýsinga og að bætt sé úr annmörkum og mistökum. 

Persónuvernd fer með úrskurðarvald í ágreiningsmálum um vinnslu persónuupplýsinga og 

getur fjallað um einstök mál og tekið ákvarðanir í þeim að eigin frumkvæði. 

Persónuvernd afgreiðir leyfisumsóknir og mælir, eftir því sem þurfa þykir, fyrir um ráðstafanir 

að því er varðar tækni, öryggi og skipulag vinnslunnar þannig að hún verði í samræmi við 

ákvæði laga um persónuvernd. Persónuvernd gerir einnig úttektir á öryggi vinnslu 

persónuupplýsinga og fylgist með framvindu á sviðum tengdum persónuupplýsingavernd á 

innlendum og erlendum vettvangi. 

Persónuvernd skilgreinir og afmarkar hvar persónuvernd er hætta búin og veitir ráð um leiðir 

til lausnar og leiðbeinir þeim sem ráðgera að vinna með persónuupplýsingar eða þróa kerfi fyrir 

slíka vinnslu. 

Persónuvernd veitir Alþingi, stjórnvöldum og öðrum aðilum ráðgjöf á sviði lagasetningar og 

stjórnsýslu sem tengist vernd einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga og veitir umsagnir 

við setningu laga og annarra reglna sem þýðingu hafa fyrir persónuvernd. 

 
30 (Hlutverk Persónuverndar, 2018) 
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Persónuvernd eru falin verkefni í á annað hundrað lagabálkum og stjórnvaldsreglum þar sem 

vísað er til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.  

 

3.2 Erlent samstarf 

Persónuvernd tekur þátt í margvíslegu erlendu samstarfi og á mikil samskipti við 

systurstofnanir sínar í öðrum Evrópuríkjum, þ.m.t. í þeim tilgangi að skiptast á upplýsingum 

við þær og veita gagnkvæma aðstoð með það fyrir augum að tryggja samræmi í beitingu og 

framkvæmd almennu persónuverndarreglugerðarinnar. 

Persónuverndarstofnanirnar á Norðurlöndunum vinna náið saman og halda meðal annars 

sameiginlega fundi tvisvar á ári, þ.e. á vorin og í árslok. Vorfundur stofnananna er þrískiptur 

en þar hittast forstjórar stofnananna, lögfræðingar og sérfræðingar í upplýsingaöryggi og ræða 

það sem er efst á baugi á sviði persónuverndar hverju sinni. Seinni fundurinn, sem yfirleitt er 

haldinn í lok árs, er svokallaður framhaldsfundur en þar hittast forstjórar stofnananna ásamt 

helstu sérfræðingum og fylgja eftir þeim málum sem rædd voru á vorfundinum, auk þess sem 

farið er yfir þau málefni sem þarfnast umræðu hverju sinni. 

Persónuvernd á sæti í nefnd á vegum Evrópska persónuverndarfulltrúans (e. European Data 

Protection Supervisor (EDPS)) sem hefur eftirlit með meðferð persónuupplýsinga í Schengen-

upplýsingakerfinu. Í nefndinni eru fulltrúar frá persónuverndarstofnunum viðkomandi ríkja og 

samhæfa þeir eftirlit sitt á umræddum fundum. Ísland á einnig sæti í EDPB, Evrópska 

persónuverndarráðinu, sem er í raun æðsta stofnun Evrópu á sviði Persónuverndar. Ber ábyrgð 

á samræmdri beitingu reglugerðarinnar og gefur m.a. út leiðbeiningar og tilmæli 

Persónuvernd á sæti í nefnd á vegum EDPS sem hefur það hlutverk að samræma eftirlit með 

VIS-gagnagrunninum (e. VIS Supervision Coordination Group). VIS stendur fyrir „Visa 

Information System) en þar er um að ræða tölvukerfi með margvíslegum upplýsingum um þá 

sem sækja um vegabréfsáritun í einhverju aðildarríkja Schengen, þ.á.m. fingraförum 

viðkomandi og ljósmyndum. Í nefndinni eru fulltrúar frá persónuverndarstofnunum 

viðkomandi ríkja. 

Persónuvernd á sæti í nefnd á vegum EDPS sem hefur eftirlit með vinnslu persónuupplýsinga í 

Eurodac-fingrafarakerfinu. Í það kerfi eru skráðar upplýsingar um fingraför umsækjenda um 

alþjóðlega vernd, þeirra sem dvelja ólöglega í aðildarríki eða koma ólöglega yfir landamæri og 

er ekki vísað frá. Gagnagrunnurinn er notaður til að auðkenna viðkomandi einstaklinga í 

tengslum við framkvæmd Dyflinnarreglugerðarinnar sem fjallar um ákvörðun þess hvaða 

aðildarríki fari með hælisumsóknir. 
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3.3  Persónuvernd í tölum 

Nýskráð mál á árinu 2018 voru 

samtals 2.413 en jafnframt voru 

til afgreiðslu 516 óafgreidd 

erindi frá fyrri árum. Alls hafði 

stofnunin því til meðferðar 

2.929 mál á árinu. Samtals voru 

1.758 mál afgreidd árið 2018. 

Enn hefur því orðið aukning á 

milli ára, eða sem nemur 502 

málum. Málafjöldi hjá 

Persónuvernd hefur rúmlega 

fjórfaldast frá árinu 2002. 

 

Árið 2018 voru alls 1149 

fyrirspurnir, álit og umsagnir 

skráðar. Þetta er langstærsti 

málaflokkurinn og undir hann 

falla allar beiðnir frá 

stjórnsýslunni sem um er fjallað í 

þessari ritgerð. Það er því allra 

hagur að ná að fækka þessum 

málum til að minnka álagið á 

Persónuvernd. Stofnunin hefur 

alla tíð verið fjársvelt31 og hafði 

rúmlega 290 milljónir árið 2019 

til að sinna hlutverki sínu sem er býsna viðamikið eins og farið var yfir hér að framan. Þessar 

 
31 Í flestum ársskýrslum Persónuverndar hefur verið fjallað um bága fjárhagsstöðu stofnunarinnar og í bréfi ESA, 

Eftirlitsstofnunar EFTA, til innanríkisráðuneytisins árið 2016 segir að Persónuvernd hafi skort fé í áraraðir og 

íslenska ríkið þannig brotið gegn ákvæðum Evróputilskipunar um persónuvernd. Árið 2012 hafi t.d. forstjóri 

Persónuverndar viðurkennt að vegna fjárskorts hafi stofnunin ekki getað uppfyllt lagaskyldur um 

frumkvæðisrannsóknir. Sjá nánar EFTA Case No: 76950: 

http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=2179 

Nýskráð mál frá 2002 til 2018 
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tölur eru fengnar úr árskýrslu Persónuverndar fyrir árið 2018 en enn eru nokkrir mánuðir í að 

árskýrsla fyrir árið 2019 líti dagsins ljós. Því var óskað eftir tölum frá Persónuvernd yfir þennan 

málaflokk árið 2019 og var niðurstaðan nokkuð athyglisverð eins og farið verður í hér á eftir. 

 

3.4  Viðtal við fulltrúa Persónuverndar 

Þann 8. janúar 2020 var tekið viðtal við Þórð Sveinsson, sviðsstjóri úttekta hjá Persónuvernd, 

um breytingar á persónuverndarlöggjöfinni. Eftirfarandi er tilvitnun í hann: 

 

Þegar kemur að nýju pvrg. þá er mikilvægt að hafa í huga að hún bannar ekki það sem 

var heimilt heldur skerpir hún aðallega á ákveðnum réttindum. 

Megin tilgangur með löggjöfinni var að víkka gildissviðið þannig að auðveldara væri að 

taka á þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer yfir landamæri á Netinu. Þarna er 

verið að reyna að fella fyrirtæki eins og Facebook, Google og fleiri fyrirtæki undir 

persónuverndarlöggjöfina innan EES. Megin tilgangurinn er ekki sá að setja öllu 

verulegar skorður umfram það sem var í gömlu persónuverndarlögunum. Enn eru í gildi 

undantekningar frá gildissviði löggjafarinnar t.d. í þágu fjölmiðlunar og tjáningarfrelsis 

skv. 6. gr. laganna, og vinnslu persónuupplýsinga á eigin vegum, skv. 4. gr. laganna. 

Margir töldu að með nýju löggjöfinni væri verið að setja heimildum til að vinna 

persónuupplýsingar verulegar skorður en sannleikurinn er sá að heimildirnar hafa lítið 

breyst. Það sem fyrst og fremst er strangara eru ákvæðin um skyldur ábyrgðaraðila í 

tengslum við að gæta öryggis og réttindi hins skráða og ýmislegt því tengt. Eins og í eldri 

löggjöf þá er í þeirri nýju reynt að veita vinnslu persónuupplýsinga ákveðna lagastoð. 

 

Ég get staðfest að með nýrri löggjöf þá fjölgaði málum umtalsvert og ekki þarf að velkjast 

í vafa um að ástæðan sé m.a. sú að þeir sem vinna með persónuupplýsingar vilja hafa 

vaðið fyrir neðan sig og senda Persónuvernd því fyrirspurnir. Þetta á bæði við einstaklinga 

og stjórnvöld. Málafjöldi árið 2018 fór að aukast fyrri part ársins vegna umræðunnar um 

að þessi nýja löggjöf væri í vændum.32 

 

Vinnur persónuvernd markvist að því að bæta upplýsingagjöf til stjórnvalda? 

Þegar opnuð var ný heimasíða árið 2018 þá var reynt að bæta verulega fræðsluna frá því 

sem áður var. Síðunni var skipt upp í fræðslu fyrir einstaklinga, þ.e. hinn skráða, og hins 

 
32 (Þórður Sveinsson, sviðsstjóri úttekta hjá Persónuvernd, munnleg heimild, 8. janúar 2020) 



 

 
32 

vegar fyrirtæki og stjórnsýslu. Með þessu var reynt að stuðla að því að sem flest svör fáist 

á heimasíðunni til að ekki þyrfti að leita eftir formlegu áliti Persónuverndar.  

 

Skv. árskýrslu 2018 eru fyrirspurnir, álit og umsagnir næstum helmingur allra mála hjá 

Persónuvernd árið 2018. Ertu með uppfærðar tölur fyrir árið 2019? 

  2018 2019 

  
jan-
jún 

júl-
des 

jan-
jún 

júl-
des 

Fyrirspurnir 472 616 471 355 
Álit 4   19 13 

Umsagnir 58 48 32 35 

 534 664 522 403 
 

Hér er um óbirtar tölur að ræða þar sem ársskýrsla Persónuverndar fyrir árið 2019 er ekki 

enn komin út. Tölurnar eru aðeins hærri en kom fram í ársskýrslu fyrir árið 2018 því bætt 

var við málum sem var talið réttara að skrá undir öðrum flokkum en „fyrirspurnir“. 

 

 

Eins og sjá má var fjölgun mála gríðarlega mikil á árinu 2018 en til samanburðar má nefna að 

heildarfjöldi fyrirspurna, álita og umsagna allt árið 2017 var 641.33 Þá má einnig sjá að málum 

er farið að fækka aftur sem ætti að teljast eðlilegt þar sem verkferlar í kringum vinnslu 

persónuupplýsinga eru farnir að skýrast og upplýsingagjöf persónuverndarfulltrúa til 

samstarfsfólks hefur batnað. Framlög til stofnunarinnar í fjárlögum hafa líka tekið stóran kipp 

í takti við aukið álag á stofnunina, frá 100mkr. árið 2016 og í 302mkr. á fjárlögum 2020.34 

Með fækkandi málum í þessum flokki verður vonandi hægt að leggja meiri áherslu á 

frumathugunarmál og stytta jafnframt málshraða í öðrum málum sem stofnunin sér um. 

 

3.5  Ábending frá Persónuvernd vegna misskilnings í skólasamfélaginu 

Þann 24. október 2018 gaf Persónuvernd út ábendingar um gildissvið nýrra 

persónuverndarlaga35 vegna töluverðs misskilnings sem virtist vera í skólasamfélaginu eða eins 

og Persónuvernd orðaði það í tilkynningu um málið: 

 
33 (Ársskýrsla Persónuverndar 2017, 2018) 
34 (Fylgirit með fjárlögum fyrir árið 2020, 2020) 
35 (Ábending frá Persónuvernd vegna misskilnings í skólasamfélaginu um gildissvið nýrra persónuverndarlaga, 

2018) 
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Svo virðist sem misskilnings gæti víða í skólasamfélaginu um til hvaða aðgerða 

þurfi að grípa til þess að skólastarf samrýmist nýjum persónuverndarlögum.  

Þónokkur atriði voru talin upp en þó var tekið fram að ekki væri um tæmandi lista að ræða 

heldur væri einungis verið að leiðrétta þau atriði sem stofnuninni væri kunnugt um. Meðal 

þeirra ábendinga sem Persónuvernd taldi rétt að taka fram var að aðgangsstýringar að skólum 

væri ekki meðal krafna nýju persónuverndarlaganna. Nokkuð hefði borið á því að skólar væru 

að tilkynna foreldrum að þeim væri meinaður aðgangur að skólanum og leita þyrfti heimildar 

hjá skólastjórnendum til að fara um skólann. Það getur hins vegar talist eðlilegt að skólar, líkt 

og aðrar stofnanir, setji sér ákveðnar verklagsreglur og viðhafi aðgangsstýringar þar sem það á 

við, með öryggissjónarmið að leiðarljósi. Til dæmis er æskilegt að takmarka aðgang almennings 

að rýmum þar sem persónuupplýsingar eru geymdar, svo sem skjalageymslum eða vinnusvæði 

á skrifstofum. 

Margir skólar höfðu beðið, eða hyggðust biðja, foreldra um að undirrita trúnaðaryfirlýsingu um 

að allt það sem þeir yrðu vitni að innan veggja skólans og í skólastarfinu væri trúnaðarmál. 

Þetta var ekki talið eiga stoð í persónuverndarlögum því það sem einstaklingar verða vitni að, 

án þess að skráðar séu um það upplýsingar, felur ekki í sér vinnslu persónuupplýsinga 

samkvæmt persónuverndarlögum. Persónuvernd taldi það vart standast landslög að skólar gætu, 

sem opinberar stofnanir, krafist þess að einstaklingar, svo sem foreldrar og forráðamenn barna 

sem væru gestkomandi í skólum, myndu afsala sér rétti til að ræða þau mál sem tengjast 

skólastarfinu sín í milli eða við aðra, þar á meðal með því að leita til viðeigandi stofnana telji 

þeir þörf á vegna mála eða atburða sem þeir verða vitni að. Þá var ekki séð að skólar gætu haft 

eftirlit með því að slíkum trúnaðaryfirlýsingum sé framfylgt. 

Þá voru dæmi um að persónuverndarfulltrúar sveitarfélaga hafi kynnt starfsmönnum grunnskóla 

að skólinn væri ábyrgur fyrir öllu efni sem foreldrar og nemendur myndu setja á Netið ef það 

væri af skólavettvangi, t.d. myndir af foreldrafundum, úr frímínútum eða frá hátíðum. 

Persónuvernd benti á að skólar geti almennt ekki borið ábyrgð á efni sem einstaklingar settu á 

Netið í sínu nafni. Skólinn bæri hins vegar ábyrgð á því sem hann sjálfur og starfsmenn hans 

setja á Netið. 

Persónuvernd hafði fengið vitneskju um að fjöldi skóla væru að undirbúa eða höfðu þegar lokið 

við að afla samþykkis foreldra fyrir myndatökum af börnum. Persónuvernd fagnaði því að sú 

framkvæmd væri hafin enda væri það í samræmi við persónuverndarlög og tilmæli 

stofnunarinnar. Þó þyrfti m.a. að hafa í huga að skólinn þyrfti að veita foreldrum eða 

forsjáraðilum barnanna fullnægjandi fræðslu um vinnsluna, svo sem um tilgang hennar, 

viðtakendur upplýsinganna og fleira áður en samþykki er veitt. Að öðrum kosti myndi fræðslan 
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ekki teljast í samræmi við persónuverndarlög. Gæta þyrfti meðalhófs þegar kæmi að 

myndatökum. Réttur barna til friðhelgi einkalífs sé tryggður í barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, stjórnarskránni og persónuverndarlögum og því mikilvægt að foreldrar, starfsmenn 

skóla og aðrir sem koma að starfi með börnum séu meðvitaðir um réttindi barna til 

persónuverndar. Í einhverjum tilvikum hafi foreldrum og forráðamönnum verið bönnuð 

myndataka á viðburðum á vegum skólans. Það væri mat Persónuverndar að skólar, sem 

opinberar stofnanir, gætu ekki lagt bann við því að einstaklingar taki ljósmyndir af börnum 

sínum enda skal það áréttað að persónuverndarlög gilda ekki um meðferð einstaklings á 

persónuupplýsingum sem eingöngu varða einkahagi hans eða fjölskyldu hans eða eru 

einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota. 

Þá voru dregin upp tilmæli stofnunarinnar til leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila, 

íþróttafélaga og annarra sem vinna með börnum um að þeir noti ekki Facebook, eða 

sambærilega miðla, sem samskiptamiðla fyrir miðlun persónuupplýsinga um ólögráða börn, 

hvort heldur sem um almennar eða viðkvæmar persónuupplýsingar þeirra er að ræða. Sé talin 

þörf á að miðla upplýsingum um ólögráða börn með rafrænum hætti hjá framangreindum 

aðilum er æskilegt að til þess verði nýttur hugbúnaður sem tryggir ábyrgðaraðilum fulla stjórn 

yfir þeim persónuupplýsingum sem miðlað er. Tryggja þarf að upplýsingunum verði ekki 

miðlað til óviðkomandi aðila, þær verði ekki unnar í öðrum tilgangi en lagt var upp með, og að 

öryggis þeirra sé gætt með fullnægjandi hætti. Þá þarf alltaf að ganga úr skugga um það 

fyrirfram að heimild til vinnslunnar sé til staðar samkvæmt persónuverndarlögum. 

Börn geta þurft að samþykkja að rætt sé um þau á samfélagsmiðlum eða að birtar séu af þeim 

myndir opinberlega, að teknu tilliti til aldurs þeirra og þroska. Börn eiga rétt á að hafa skoðun 

á umfjöllun um þau eða birtingu mynda af þeim á Netinu. Taka þarf tillit til skoðana þeirra, 

jafnvel þó að þau séu ung. Það sem sett er á Netið getur farið víða. Sá möguleiki er alltaf fyrir 

hendi að myndum eða umfjöllun verði dreift, jafnvel af lokuðum síðum. Í þessu samhengi má 

hafa í huga að miðlun upplýsinga um tímasetningar eða viðburði á vegum skóla og félaga, 

starfsemi þeirra, t.d. fjáröflunarverkefni og tilkynningar þar um, teljast ekki til vinnslu 

persónuupplýsinga og ekkert því til fyrirstöðu að nýta samfélagsmiðla til að dreifa þeim 

upplýsingum. Þá verður almennt ekki gerð athugasemd við að þar séu birtar myndir af opnum 

viðburðum á vegum skóla og félaga sem ekki sýna neinar aðstæður viðkvæms eðlis. 

Í einhverjum tilvikum hafi foreldrum verið neitað um að fá afhenta bekkjarlista með nöfnum 

bekkjarfélaga barna sinna ásamt tengiliðaupplýsingum, svo sem nöfnum foreldra, netföngum 

þeirra og símanúmerum. Tilganginn með afhendingu slíkra bekkjarlista taldi Persónuvernd 

meðal annars vera að efla tengsl og samstarf foreldra, gera þeim kleift að aðstoða börn sín við 
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félagslega tengslamyndun við skólafélaga og tryggja öryggi barna með því að sjá til þess að 

foreldrar eigi auðvelt með að hafa samband við foreldra annarra barna ef þörf krefur, svo sem 

vegna slyss. Afhending bekkjarlista til foreldra gæti þannig talist eðlilegur hluti af starfsemi 

skóla, sé gætt meðalhófs og ekki afhentar ítarlegri upplýsingar en nauðsynlegar eru. Eðlilegt 

væri að takmarka slíka lista við tiltekinn bekk eða árgang. Mikilvægt væri að gæta að því við 

gerð slíkra lista að einstaklingar geti nýtt andmælarétt sinn skv. 21. gr. persónuverndarlaga og 

óskað eftir að láta fjarlægja upplýsingar um sig af listanum, hvort sem er í heild eða að hluta. 

Á leikskólum er oft og tíðum spjald við fatahólf hvers barns merkt með nafni barnsins og mynd 

af því og í sumum tilfellum einnig með nöfnum foreldra. Í einhverjum tilvikum hafa leikskólar 

þegar tekið niður slíkar upplýsingar eða boðað að slíkt verði gert. Tilganginn með því að hafa 

slíkar merkingar hangandi á fatahólfi barns telur Persónuvernd meðal annars vera að efla tengsl 

og samstarf foreldra, þannig að þeir þekki nöfn annarra foreldra og greiða þannig fyrir að 

foreldrar geti aðstoðað börn sín við félagslega tengslamyndun við skólafélaga. Persónuvernd 

taldi að upplýsingar um nöfn barna og foreldra á fatahólfum leikskóla geti talist eðlilegur hluti 

af starfsemi leikskóla, sé gætt meðalhófs og ekki birtar ítarlegri upplýsingar en þörf þykir á. 

Þá hefðu Persónuvernd borist spurningar um hvort heimilt sé að hafa eftirlitsmyndavélar í 

skólum, bæði innanhúss og á skólalóð. Einnig hafi verið spurt í hvaða tilfellum sé heimilt að 

skoða efni úr þeim. Borið hefði á því að foreldrum hafi verið tjáð að skólastjórnendur hafi ekki 

heimild til að skoða efni eftirlitsmyndavélanna í tengslum við þjófnaðarmál, t.d. ef vespu stolið 

á skólalóð eða fatnaði innan skólans. Í þessu samhengi tiltók Persónuvernd nokkur atriði. Um 

vöktun með eftirlitsmyndavélum sé fjallað í 14. gr. persónuverndarlaga og jafnframt í reglum 

Persónuverndar nr. 837/2006 um rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem til verða 

við rafræna vöktun. Rafræn vöktun með eftirlitsmyndavélum verður að fara fram í yfirlýstum, 

skýrum og málefnalegum tilgangi, svo sem í þágu öryggis- og eignavörslu. Í 7. gr. reglnanna 

er m.a. fjallað um varðveislu og miðlun persónuupplýsinga en þar kemur fram að 

persónuupplýsingar sem til verða við rafræna vöktun megi aðeins nota í þágu tilgangs með 

söfnun þeirra og aðeins að því marki sem þess gerist þörf í þágu tilgangsins. Þeim sem hafa 

aðgang að myndefni eftirlitsmyndavélanna, starfs síns vegna, sé  heimilt að skoða það myndefni 

sem verður til við vöktunina í þágu tilgangs söfnunarinnar. Ef tilgangur vöktunarinnar er 

öryggis- og eignavarsla er eðli máls samkvæmt heimilt að skoða efnið til að framfylgja 

tilgangnum. Áréttað er að ekki má vinna frekar með upplýsingarnar eða afhenda þær öðrum 

nema með samþykki hins skráða eða samkvæmt ákvörðun Persónuverndar en þó sé heimilt að 

afhenda lögreglu upplýsingar um slys eða refsiverðan verknað. Persónuvernd ítrekaði síðan 

mikilvægi þess að fylgja fyrrgreindum reglum í hvívetna, m.a. hvað varðar fræðslu gagnvart 
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þeim sem sæta vöktuninni, bæði starfsfólki, nemendum og eftir atvikum forráðamönnum þeirra, 

og að gæta meðalhófs við vöktun. Þannig þyrfti að passa upp á að merkingar væru til staðar í 

og við hið vaktaða húsnæði. Við þetta mætti svo bæta að rafrænt eftirlit við skóla eða leikskóla 

á skóla-/vistunartíma fellur undir 3. tl. 3. gr. auglýsingar nr. 828/2019 frá Persónuvernd um skrá 

yfir vinnsluaðgerðir sem krefjast ávallt mats á áhrifum á persónuvernd. 

Í lokin benti Persónuvernd á að ekki ætti að nýta persónuverndarlöggjöfina til að koma í gagnið 

íþyngjandi reglum innan skólasamfélagsins, sem tengdust ekki vinnslu persónuupplýsinga eins 

og hún væri skilgreind í lögum. 
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4. Rannsókn á starfi persónuverndarfulltrúa 

Skv. nýju persónuverndarlögunum þurfa stjórnvöld og sveitarfélög að tilnefna 

persónuverndarfulltrúa, sem og fyrirtæki sem stunda ákveðna umfangsmikla vinnslu 

persónuupplýsinga. Persónuverndarfulltrúar aðstoða fyrirtæki til að sinna innra eftirliti, upplýsa 

og ráðleggja vegna persónuverndarlöggjafarinnar, veita ráðgjöf við framkvæmd mats á áhrifum 

á persónuvernd og eru tengiliður við einstaklinga og Persónuvernd.  

Einstaklingar, starfsmenn og Persónuvernd skulu eiga auðvelt með að hafa samband við 

persónuverndarfulltrúann. Það leysa flestir með því að birta upplýsingar um netfang og/eða 

símanúmer sem hægt er að nota til að komast í samband við persónuverndarfulltrúann á 

heimasíðum sínum. 

Ekki er gerð krafa um sérstaka menntun eða reynslu í reglugerðinni en í 5. mgr. 37. gr. pvrg 

segir þó að persónuverndarfulltrúinn skal tilnefndur á grundvelli faglegrar hæfni sinnar og 

einkum sérþekkingar á lögum og lagaframkvæmd á sviði persónuverndar og getu sinnar til að 

vinna þau verkefni sem um getur í 39. gr. 

Í Evrópu hefur verið boðið uppá svokallaða CIPP/E (Certified Information Privacy 

Professional/Europe) vottun fyrir aðila sem starfa sem eða vilja verða persónuverndarfulltrúar. 

Þeir sem ljúka CIPP/E prófinu fá ISO fagvottun á þekkingu sinni á GDPR löggjöfinni og þeim 

skilningi sem er nauðsynlegur til þess að tryggja hlítingu og verndun gagna samkvæmt 

löggjöfinni í Evrópu. Alþjóðasamtök persónuverndarsérfræðinga (IAPP) bjóða uppá þessa 

vottun ásamt CIPM (Certified Information Privacy Manager) vottun sem staðfestir þekkingu 

sem fagmaður í gagnavörslu þarf til að koma á, viðhalda og stjórna persónuverndaráætlun 

fyrirtækja og stofnana allan líftíma hennar. 

Skv. tölum frá IAPP voru 10.060 einstaklingar með virk CIPP/E réttindi í lok apríl 2020.36 

Þessir einstaklingar starfa alls staðar í heiminum, hjá fyrirtækjum sem á einhvern hátt þjónusta 

Evrópubúa. Það er mjög erfitt að fara í nákvæma skoðun á því hvar þetta fólk starfar og hvort 

vottunin hafi haft afgerandi áhrif við ráðningu en það má ímynda sér að stærstu fyrirtæki Evrópu 

séu með a.m.k. einn einstakling með CIPP/E vottun í sínu persónuverndarteymi. Óformleg 

skoðun á LinkedIn aðgöngum nokkurra þeirra persónuverndarfulltrúa sem starfa hjá stærstu 

fyrirtækjum í Evrópu37 sýndi samt að algengt er að þeir hafi öðlast CIPP/E vottun. 

 

 
36 Munnleg heimild við starfsmann IAPP, skv. símaviðtali 2. maí 2020 
37 skv. lista CNN, https://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/europe/ 
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4.1  Hlutverk og skyldur persónuverndarfulltrúa 

Tilnefning persónuverndarfulltrúa 

Skv. 37 gr. pvrg. skulu ábyrgðar- og vinnsluaðilar tilnefna persónuverndarfulltrúa ef vinnsla 

persónuupplýsinga er í höndum stjórnvalda, telst vera meiri en tilfallandi eða unnið er með 

viðkvæmar persónuupplýsingar. Æskilegt er að fyrirtæki, sem sinna verkefnum sem innt eru af 

hendi í þágu almannahagsmuna tilnefni persónuverndarfulltrúa þó þau teljist ekki til 

stjórnvalda. Nefna má sem dæmi þá sem sinna almenningssamgöngum, vegaframkvæmdum 

eða fjölmiðlun, orkuveitur, húsnæðisstofnanir eða opinbera eftirlitsaðila tiltekinna starfsstétta. 

Einnig er æskilegt að fyrirtæki sem eru að meirihluta í eigu ríkisins tilnefni slíka fulltrúa. 

Fyrirtækjum sem ekki sinna þessari starfsemi er engu að síður frjálst að tilnefna 

persónuverndarfulltrúa, en hafa þarf í huga að þá þarf að gera sömu kröfur og gerðar eru þegar 

skylt er að tilnefna fulltrúann. 

Persónuverndarfulltrúinn þarf að vera sjálfstæður, sérfræðingur í persónuverndarlöggjöfinni, 

hafa fullnægjandi aðstöðu og mannafla og á að hafa beinan aðgang að æðstu yfirstjórn. 

Persónuverndarfulltrúi getur annaðhvort verið starfsmaður eða utanaðkomandi sérfræðingur 

sem aðstoðar við að sýna fram á fylgni við löggjöfina og er hluti af aukinni áherslu á 

ábyrgðarskylduna. Stjórnvöld geta sameinast um einn persónuverndarfulltrúa og það geta 

fyrirtækjasamstæður fyrirtækja einnig. 

Þegar persónuverndarfulltrúi hefur verið tilnefndur hjá viðkomandi fyrirtæki eða stjórnvaldi 

þarf ábyrgðaraðili að tilkynna um það til Persónuverndar með upplýsingum um nafn hans, 

netfang og símanúmer. 

 

Staða persónuverndarfulltrúa 

Um stöðu persónuverndarfulltrúa er fjallað um í 38. gr. pvrg. Með greininni er tryggður 

aðgangur almennings að persónuverndarfulltrúanum og farið yfir hversu brýnt er að 

persónuverndarfulltrúinn sé sjálfstæður og hafi aðgang að þeim tólum sem hann þarf til að 

uppfylla skyldur sínar.  Skv. greininni skal honum tryggður nægilegur tími til að sinna úrvinnslu 

mála og hann skal hafa beinan aðgang að æðstu yfirstjórn. 

Hjá stofnunum er mjög mikilvægt að ákvæði laganna séu höfð að leiðarljósi við úrvinnslu 

persónuupplýsinga. Þannig er brýnt að persónuverndarfulltrúinn hafi nægt svigrúm til að sinna 

eftirliti með reglufylgni og aðstoða ábyrgðaraðila og vinnsluaðila við að fylgja 

persónuverndarreglugerðinni. Hann þarf því sérstaklega að safna upplýsingum til að greina 

vinnslustarfsemi, greina og fylgjast með reglufylgni í starfseminni, upplýsa, ráðleggja og koma 
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á framfæri tillögum til ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila og eftir atvikum að skoða hvort grípa 

þurfi til sérstakra ráðstafana til að tryggja lögmæti vinnslunnar. 

 

Verkefni persónuverndarfulltrúa 

Skv. 39. gr. pvrg. skal persónuverndarfulltrúi sinna a.m.k. eftirfarandi verkefnum:  

    a) upplýsa ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila og starfsmenn, sem annast vinnslu, um skyldur 

sínar samkvæmt þessari reglugerð og öðrum ákvæðum Sambandsins eða aðildarríkis um 

persónuvernd og veita þeim ráðgjöf þar að lútandi,  

    b) fylgjast með því að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar, öðrum ákvæðum 

Sambandsins eða aðildarríkis um persónuvernd og stefnum ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila 

varðandi vernd persónuupplýsinga, þ.m.t. úthlutun ábyrgðar, vitundarvakning og þjálfun 

starfsfólks sem tekur þátt í vinnslustarfsemi og tilheyrandi úttektir,  

    c) veita ráðgjöf, sé farið fram á það, varðandi mat á áhrifum á persónuvernd og fylgjast með 

framkvæmd þess skv. 35. gr.,  

    d) vinna með eftirlitsyfirvaldinu og vera tengiliður fyrir eftirlitsyfirvaldið varðandi mál sem 

tengjast vinnslu, þ.m.t. fyrirframsamráðið sem um getur í 36. gr., og leita ráða, eftir því sem við 

á, varðandi önnur málefni.  

 2. Persónuverndarfulltrúi skal við framkvæmd verkefna sinna taka tilhlýðilegt tillit til þeirrar 

áhættu sem fylgir vinnslustarfseminni, með hliðsjón af eðli, umfangi, samhengi og tilgangi 

vinnslunnar. 

 

4.2 Viðtöl við persónuverndarfulltrúa 

Við vinnslu verkefnisins var óskað eftir viðtali við tólf persónuverndarfulltrúa innan 

stjórnsýslunnar. Þrír af þeim svöruðu aldrei beiðninni þrátt fyrir ítrekanir og þótti höfundi það 

miður þar sem persónuverndarfulltrúi skal skv. lögunum vera tengiliður milli almennings og 

stofnunarinnar, eins og áður hefur komið fram. 

Þeir sem svöruðu voru starfandi persónuverndarfulltrúar hjá sveitafélögum, menntaskólum og 

ríkisstofnunum. Vegna trúnaðarsamnings sem var gerður fyrir þessi viðtöl verður ekki farið 

nánar út í svör hvers og eins heldur dregin saman niðurstaða úr viðtölunum. Afrit af beiðninni 

má, eins og áður segir, sjá í VIÐAUKA I 

Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir viðmælendur en þó skal tekið fram að í sumum 

tilfellum áttu þær ekki allar við og var þeim þá sleppt. 
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• Ertu með menntun í lögfræði, upplýsingatækni eða einhverja vottun sem gerði þig að hæfustu 

manneskjunni í starf persónuverndarfulltrúa? 

• Hvenær byrjaði stofnunin að vinna að innleiðingu nýrra laga um Persónuvernd? 

• Er aðgengi almennings gott að persónuverndarfulltrúanum? 

• Er auðvelt fyrir almenning að óska eftir aðgangi að eigin persónuupplýsingum? 

• Hver eru helstu verkefni persónuverndarfulltrúa hjá ykkur? 

• Myndirðu segja að það sé oft leitað til þín eftir leiðbeiningum í málum tengdri persónuvernd? 

• Hvaða persónuupplýsingar er unnið með? 

• Hvers vegna er unnið með persónuupplýsingarnar? 

• Hvers vegna er ykkur heimilt að vinna með persónuupplýsingarnar? 

• Hvernig er persónuupplýsinganna aflað eða þær fengnar? 

• Hverjir vinna með persónuupplýsingarnar og er einhver aðgerðaskráning í gangi? 

• Hvað er gert við persónuupplýsingarnar og hversu lengi eru þær geymdar? 

• Hver eru réttindi einstaklinga hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga hjá ykkur? 

• Hefur hlutverk persónuverndarfulltrúa innan stofnunarinnar á einhvern hátt verið gagnrýnt af 

öðrum en æðsta stjórnenda stofnunarinnar? 

• Upplifir þú einhverja skerðingu á hlutverki persónuverndarfulltrúa eins og það er skilgreint í 

38. og 39. gr. GDPR reglugerðarinnar? 

• Er starfið flóknara, einfaldara eða á pari við það sem þú bjóst við? 

  

Í lokin var svo spurt hvort viðmælendur hefðu einhverju við þetta að bæta. Flestir sýndu 

rannsókninni mikinn áhuga og sóttust eftir því að fá afhent eintak af ritgerðinni þegar hún 

væri tilbúin.  

 

Þegar spurt var um hæfni kom í ljós að flestir voru lögfræðingar með þó nokkra reynslu 

innan úr stjórnsýslunni. Þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa um slíka menntun þá gildir í 

stjórnsýslurétti sú óskráða grundvallarregla þegar ráðið er í störf hjá ríkinu að ráða skuli 

hæfasta umsækjandann. Þessi regla er ekki lögfest en fyrstu skráðu heimildir um hana eru í 

athugasemdum við 5. gr. frumvarpsins, sem varð að lögum nr. 38/1954 (brottfallin) um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þar sagði: 

Það nýmæli felst í þessari grein, að opinberar stöður skuli auglýstar til umsóknar. Er það 

réttlætismál og jafnréttis, að öllum þeim, er hugur leikur á tilteknu opinberu starfi, sé 

veittur þess kostur að sækja um það. Ríkinu ætti þá einnig að vera meiri trygging fyrir 

því, að hæfir menn veljist í þjónustu þess.38 

 
38 (Alþt. 1953-1954, A-deild, bls. 421) 
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Umboðsmaður Alþingis hefur margoft fjallað um hæfnismál og vísað í þessa meginreglu, 

m.a. í máli nr. 5864/2009 sem verður ekki farið nánar útí hér en getur verið lesanda til 

glöggvunar. Þá er algengt að fyrirtæki og stofnanir nefni lögfræðimenntun sem hæfnikröfur 

í auglýsingum eftir persónuverndarfulltrúa.39 

Rétt er að ítreka að persónuverndarfulltrúar þurfa ekki að hafa sérstaka vottun sem 

persónuverndarfulltrúar til að geta gegnt umræddu starfi, þó svo að vissulega geti slík vottun 

verið til marks um að viðkomandi hafi a.m.k. viðameiri þekkingu á persónuverndarlöggjöf 

en sá sem hefur hana ekki. Ein slíkra vottana er áðurnefnd CIPP/E. Eins og áður segir þá er 

þessi vottun þó ekki skylda en vissulega eitthvað sem sýnir fram á hæfni viðkomandi til að 

sinna starfi persónuverndarfulltrúa og ætti því að virka sem lóð á vogaskálina þegar kemur 

að hæfnisreglum stjórnsýslunnar. 

 

Algengast var að innleiðing á reglugerðinni hófst í kringum það leyti sem lögin öðluðust 

gildi, 15. júlí 2018.  Sumar stofnanir hófu innleiðinguna nokkrum mánuðum fyrr og sumar 

nokkrum mánuðum seinna en í flestum tilfellum var undirbúningur hafinn nokkru áður. Það 

var ákveðin fylgni milli þess hversu vel persónuverndarfulltrúum gekk að sinna starfi sínu 

og hvenær innleiðingin hófs. Þannig hafði upplýsingagjöf til samstarfsfólks snemma í 

innleiðingarferlinu mjög jákvæð áhrif á álag og vinnuumhverfi persónuverndarfulltrúans. 

Um mitt ár 2019 framkvæmdi Persónuvernd úttekt á tilnefningu persónuverndarfulltrúa hjá 

opinberum aðilum. Niðurstaðan var sú að 91% þeirra ríkisstofnana sem úttektin náði til 

höfðu tilkynnt um tilnefningu persónuverndarfulltrúa, eða 157 af 172.40 Fyrstu tillögur um 

heildarendurskoðun á persónuverndarlöggjöfinni í almennu lagasetningarferli innan ESB 

komu fram árið 2012 en reglugerðin sjálf var samþykkt 27. apríl 2016. Þetta var því búið 

að vera langt ferli en strax eftir gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins nr. 2016/679 

myndaðist svigrúm til hefja undirbúning. Þessi langi tími frá gildistöku reglugerðarinnar og 

að innleiðingu vekur spurningar um hvar málið hafði strandað og hvort þessi skyndilega 

innleiðing hjá sumum stofnunum hafi átt hluti í því að persónuverndarreglugerðin varð fyrir 

þessari mistúlkun sem raun bar vitni. 

 

Almennt voru viðmælendur á því að aðgengi almennings að persónuverndarfulltrúanum 

væri gott og getur höfundur staðfest það, því í þeim tilfellum þar sem beiðninni um viðtal 

 
39 (Sjúkratryggingar Íslands óska eftir persónuverndarfulltrúa, 2020) 
40 (Lok úttektar Persónuverndar á tilnefningu persónuverndarfulltrúa hjá opinberum aðilum, 2019) 
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var svarað þá barst svarið yfirleitt mjög hratt. Eins og áður segir þá voru þrjár stofnanir sem 

svöruðu ekki beiðni um viðtal, þrátt fyrir að beiðnin hafi verið ítrekuð. Í öllum tilfellum var 

auðvelt að finna upplýsingar um hvernig mætti hafa samband við persónuverndarfulltrúa í 

gegnum nokkuð staðlað tölvupóstfang. Sömuleiðis þá voru viðmælendur á sama máli um 

að það væri almennt auðvelt fyrir almenning að óska eftir aðgangi að eigin 

persónuupplýsingum og að beiðnir um aðgang væri yfirleitt afgreidd á nokkrum dögum. 

Þegar kemur að stjórnsýslunni þá er mikið af eigin persónuupplýsingum sem eru 

aðgengilegar í gegnum vefgátt eins og t.d. island.is.  

Þrátt fyrir breytta persónuverndarlöggjöf þá starfa stofnanir eftir upplýsingalögum nr. 

140/2012 þegar kemur m.a. að aðgengi almennings að upplýsingum og lögum um 

skjalasöfn nr. 77/2014 þegar kemur að varðveislu gagna. Þetta þrengir svolítið gildissvið 

persónuverndarlaganna en þessi sérlög hafa þó ekki áhrif á rétt fólks til leiðréttingar, 

eyðingar eða andmæli við vinnslu. Þegar kemur að lögbundinni þjónustu sveitafélaga, t.d. 

veiting sérþjónustu við barn, tryggir 20. gr. pvrg. hinum skráða rétt til að flytja eigin gögn. 

Þetta getur verið gagnlegt þegar fólk flytur búferlum milli sveitafélaga. Þessi miðlun 

persónuupplýsinga tíðkaðist einnig fyrir gildistöku nýju laganna en ákvæði þeirra tryggja í 

dag aukið gagnaöryggi og gera kröfu um að vinnsluskrár og vinnslusamningar beggja aðila 

séu í lagi. 

Einn viðmælandi minn í rannsókninni hafði á orði að löggjöf og starfsreglur í kringum 

afhendingu gagna til almennings virðist vera í mun betri skorðum á hinum norðurlöndunum. 

 

Skv. viðtölunum þá voru helstu verkefni persónuverndarfulltrúanna m.a. fræðslumál og 

námskeiðshald fyrir samstarfsfólk, gerð vinnslusamninga og vinnsluskráa, umsjón með 

tilkynningum til Persónuverndar ásamt mati á áhrifum á persónuvernd (MÁP). Þeir 

persónuverndarfulltrúar sem voru ráðnir inn fyrir gildistöku nýju laganna unnu flestir að 

innleiðingunni og gerð persónuverndarstefnu fyrir viðkomandi stofnun. Í sumum tilfella 

unnu persónuverndarfulltrúar á stærri stofnunum sem eins konar sviðsstjórar til að gæta 

samræmingar milli deilda. Þá kom fram í viðtölunum að persónuverndarfulltrúar 

sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu hittust reglulega á samráðsvettvangi sem höfundur telur 

vera mjög til eftirbreytni.  

 

Þegar spurt var hvort oft sé leitað til viðkomandi persónuverndarfulltrúa eftir leiðbeiningum 

í málum tengdum persónuvernd þá var verið að leita eftir hvort 2. mgr. 35. gr. pvrg. væri 

virt. Þar segir að ábyrgðaraðilinn skal leita ráða hjá persónuverndarfulltrúa þegar hann 
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framkvæmir mat á áhrifum á persónuvernd. Skv. 1. mgr. sömu greinar skal framkvæma mat 

á áhrifum á persónuvernd áður en vinnslan hefst ef líklegt er að tiltekin tegund vinnslu geti 

haft í för með sér mikla áhættu fyrir réttindi og frelsi einstaklinga, einkum þar sem beitt er 

nýrri tækni og með hliðsjón af eðli, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslunnar. Að veita 

ráðgjöf, sé farið fram á það, er líka eitt af verkefnum persónuverndarfulltrúa skv. 39. gr. 

pvrg. Þetta ákvæði á helst við þegar nýjum aðferðum er beitt við geymslu eða vinnslu 

persónuupplýsinga, eins og þegar ný kerfi eru tekin í notkun. Flestir persónuverndarfulltrúar 

voru sammála um að þökk sé góðri fræðslu þá sé mikið leitað til þeirra með verkefni tengd 

persónuvernd. 

 

Á öllum stofnunum var unnið með bæði persónuupplýsingar og viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Yfirleitt voru þær fengnar frá hinum skráða, t.d. í gegnum umsóknir 

um þjónustu eða fylgiskjöl með þeim. Grunnupplýsingar voru oft fengnar frá Þjóðskrá, 

Ríkisskattstjóra ofl. við vinnslu umsókna eða skráningu fyrir þjónustu og þá að uppfylltum 

skilyrðum 9. gr. pvl. Unnið var með persónuupplýsingarnar hjá stofnununum ýmist vegna 

lagaskyldu eða vegna beiðni hins skráða. 

Heimild til vinnslunnar, fyrir utan samþykki, sóttu stofnanirnar í ýmis sérlög, eins og 

grunnskólalög, leikskólalög, lög um málefni aldraðra, lög um stuðningsþjónustu fatlaðra, 

lög um sveitafélög, lög um lánasjóð íslenskra námsmanna o.s.frv. Þetta á við vegna 

lögbundins hlutverks sem stofnanirnar eiga að uppfylla. Sem dæmi má nefna að með lögum 

nr. 48/2019 var gerð breyting á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og bætt 

við 57. gr. svohljóðandi grein: 
     Að því marki sem nauðsynlegt er vegna vinnslu umsókna um þjónustu og aðstoð 

samkvæmt lögum þessum skulu félagsmálanefndir og starfsmenn þeirra óska eftir 

upplýsingum frá umsækjanda, opinberum aðilum og einkaaðilum um aðstæður 

umsækjanda, svo sem um tekjur, gjöld, eignir, skuldir, ábyrgðir og framfærslu- og 

húsnæðiskostnað. Ber framangreindum aðilum að veita umbeðnar upplýsingar án 

endurgjalds búi þeir yfir þeim.  

     Þá er heimilt að kalla eftir læknisvottorði frá lækni umsækjanda eða trúnaðarlækni 

sveitarfélags þegar um er að ræða umsóknir sem eru tilkomnar vegna heilsufarslegra 

ástæðna.  

     Félagsmálanefndum og starfsmönnum þeirra ber að upplýsa umsækjanda um 

fyrirhugaða upplýsingaöflun samkvæmt ákvæði þessu í samræmi við 2. mgr. 17. gr. laga 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018, sbr. 14. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679. 
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Nánast undantekningalaust voru einungis starfsmenn stofnananna sem ráðnir voru inn til að 

sinna ákveðinni vinnslu sem sáu um hana. Það mátti samt greina á samtölum við 

persónuverndarfulltrúa smærri stofnana að upplýsingaaðgengi starfsmanna mætti í sumum 

tilfellum sníða þrengri stakk. Ákvæði 25. gr. laganna um innbyggða og sjálfgefna 

persónuvernd gera þá kröfu að ábyrgðaraðilinn geri viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar 

ráðstafanir til að tryggja að sjálfgefið sé að einungis þær persónuupplýsingar séu unnar sem 

nauðsynlegar eru vegna tilgangs vinnslunnar hverju sinni. Annars var mjög mismunandi 

hverjir hafa aðgang að hinum ýmsu tegundum persónuupplýsinga og oft var viðhöfð 

einhverskonar aðgangsstýring. Tengsl voru á milli þess hvernig aðgangsstýringum var 

háttað og hversu mikill fjöldi skráðra einstaklinga var unnið með. Þannig var algengara að 

stofnanir sem voru jafnvel að vinna með heildarþýði Íslendinga nýttu sér aðgerðaskráningu 

í svokölluðu GoPro Foris málaskrárkerfi til að tryggja rakningu uppflettinga og aðgang 

einstakra starfsmanna að persónuupplýsingum. Starfsfólki ríkisstofnana skal líka gæta 

trúnaðar um þau atriði sem það fær vitneskju um í starfi sínu skv. 18. gr. laga nr. 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Geymslutími persónuupplýsinganna var í flestum tilfellum háður ákvæðum laga um opinber 

skjalasöfn eða upplýsingalaga. Það var helst í skólastarfi þar sem ákveðnar tegundir 

persónuupplýsinga var hægt að fara fram á að yrði eytt skv. heimild í 13. gr. laga um opinber 

skjalasöfn. Þar segir að: Hlutverk opinberra skjalasafna er m.a. að taka við og heimta inn 

skjöl og varðveita þau og önnur gögn frá afhendingarskyldum aðilum sem hafa að geyma 

upplýsingar sem þýðingu hafa fyrir stjórnsýslu eða hagsmuni og réttindi borgaranna eða 

hafa sögulegt gildi. Hjá sveitafélögum falla nánast allar vinnsluaðgerðir með 

persónuupplýsingar undir þetta ákvæði laga um opinber skjalasöfn og upplýsingalaga, að 

undanskyldri rafrænni vöktun sem er ekki geymd lengur en 90 daga. 

Réttindi einstaklinga gagnvart opinberum yfirvöldum er yfirleitt frekar takmörkuð vegna 

lögbundins hlutverk þeirra. Einstaklingar hafa samt alltaf rétt til aðgangs og leiðréttingar en 

yfirleitt ekki til t.d. eyðingar vegna áðurnefndra laga um opinber skjalasöfn. Réttur til að 

krefjast takmörkunar á vinnslu á almennt ekki við í stjórnsýslunni nema að litlu leyti. Þó 

eru undantekningar en sem dæmi þá getur einstaklingur krafist afturköllunar á samþykki 

vegna myndbirtinga. 
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Eitthvað var um að persónuverndarfulltrúar upplifðu gagnrýni á störf sín. Nokkrir höfðu á 

orði að vanþekking á þessum málaflokki ýtti undir ótta meðal þeirra sem voru að vinna með 

persónuupplýsingarnar og margir könnuðust vel við spurninguna: „Má ekkert lengur?“ 

Viðmælendur nefndu að öflugt fræðslustarf væri lykillinn að aukinni hlítni við lögin og 

hafði virkað vel til að setja línurnar fyrir samstarfsfólk og bæta vitundavakningu. Þá var 

helst talað um að stjórnendur voru margir hverjir ekki nógu viljugir til að leggja nógu mikið 

í málaflokkinn. 

Margir persónuverndarfulltrúar könnuðust við mistúlkun sem átti sér stað í kjölfar 

gildistöku laganna. Nokkrir þeirra minntust þess að hafa fengið beiðni um eyðingu gagna 

daginn eftir gildistökuna og þurft þá að útskýra fyrir viðkomandi að stjórnsýslunni væri 

óheimilt að eyða ákveðnum upplýsingum. Einnig kom upp í samtali við einn 

persónuverndarfulltrúa samskipti við skjólstæðing sem óskaði eftir þjónustu en neitaði 

síðan að veita aðgang að eigin persónuupplýsingum sem væru nauðsynleg til að sinna 

erindinu. Skiljanlega var ekki hægt að verða við óskum hans. 

 

Þeir persónuverndarfulltrúar sem rætt var við töluðu allir um hvað betur mætti fara þegar 

kemur að stöðu og verkefnum persónuverndarfulltrúa skv. reglugerðinni. Nokkuð var um 

að persónuverndarfulltrúar teldu sig í of mikilli tímaþröng með verkefni en skv. 1. tl. 38. 

gr. pvrg. skulu ábyrgðaraðili og vinnsluaðili tryggja að persónuverndarfulltrúi komi, með 

viðeigandi hætti og tímanlega, að öllum málum sem tengjast vernd persónuupplýsinga. 

Nokkur fylgni var á milli stærðar stofnunarinnar og þess álags sem var á 

persónuverndarfulltrúanum. 

Vegna ákvæða í 6. tl. 38. gr. pvrg. um að önnur verkefni persónuverndarfulltrúa megi ekki 

leiða til hagsmunaárekstra, þ.e. hann geti ekki verið í þannig stöðu að hann ákveði tilgang 

og aðferð við vinnslu persónuupplýsinga, þá fundu sumir fyrir því að þeir voru útilokaðir 

af fundum þar sem ákvarðanir um slík mál eru teknar. Þetta þótti þeim miður því þótt þeir 

séu ekki stjórnendur þá sé æskilegt að persónuverndarfulltrúinn sé hafður með í ráðum 

vegna sérþekkingar sinnar. Það stuðlar líka að hinni sjálfgefnu og innbyggðu persónuvernd 

að hafa persónuverndarfulltrúa með í ráðum þegar ákvarðanir um vinnslu eru teknar.  

 

Flestir viðmælendur voru á því að starfið væri að einhverju leyti flóknara en þeir bjuggust 

við. Í því samhengi var oft nefnt að það vanti túlkun í álitamálum tengdum reglugerðinni 

og að Persónuvernd sé sjálf oft að endurskoða útgefin tilmæli. Ferlar tengdir ákvæðum 

reglugerðarinnar væru þannig enn í mótun sem m.a. var grundvöllurinn fyrir stofnun 
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samráðshóps persónuverndarfulltrúa sveitafélaganna. Allir voru sammála um að ákvæði 

reglugerðarinnar eru að skýrast með úrskurðum persónuverndarstofnana í Evrópu og mikið 

vatn mun renna til sjávar á næstu árum. 

 

Helstu niðurstöður úr viðtölunum voru þær að þeir persónuverndarfulltrúar sem rætt var við 

staðfestu orðróm um mögulega oftúlkun og e.t.v. hræðslu við persónuverndarreglugerðina. 

Ólíkt hinum frjálsa markaði þá eru stofnanir oftast bundnar af sérlögum þegar kemur að 

vinnslu, miðlun og geymslu persónuupplýsinga. Innleiðing gekk vel og aukin fræðsla til 

samstarfsfólks skilaði sér í heilbrigðara vinnuálagi. Nokkuð var um misskilning meðal 

æðstu stjórnenda á hlutverki persónuverndarfulltrúa og gagnsemi laganna en heilt á litið var 

algengt að leitað var ráða hjá fulltrúanum. Margir persónuverndarfulltrúar höfðu þó sögur 

af vinnslu persónuupplýsinga sem hafði farið fram án þeirra vitundar og jafnvel án þessa að 

gerður yrði vinnslusamningur. Slík mál brjóta í bága við 5. og 6. gr. pvrg. og það hefur 

margoft verið sektað fyrir slíkt en það er tilfinning höfundar að á meðan Persónuvernd fær 

ekki þann mannafla til að sinna eftirliti og fara í frumkvæðisathuganir á hlítni við 

persónuverndarlögin þá er langt í að við sjáum sektarúrskurði á Íslandi í líkingu við þá sem 

hafa fallið annarsstaðar í Evrópu.  
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5. Málarekstur fyrir hönd trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu 

Með tilkomu nýju persónuverndarlaganna voru verkferlar endurskoðaðir hjá Þjóðskrá. 

Nokkrum mánuðum eftir gildistöku nýju persónuverndarlaganna barst trú- og 

lífsskoðunarfélögum í landinu bréf frá Þjóðskrá þess efnis að ekki lengur yrðu afhentir listar 

yfir skráða félagsmenn. Þetta kom mjög illa við félögin sem höfðu fram að þessu reitt sig á 

viðkomandi lista til að halda uppi þjónustu og samskiptum við félagsmenn og tryggja löglega 

kosningu á félagsfundum. Höfundur tók setu í stjórn Siðmenntar 18.02.2019 og heyri þá fyrst 

af þessu máli. Ljóst var frá upphafi að það þyrfti að bregðast við þessari ákvörðun Þjóðskrár 

því hún hafði mikil áhrif á starf félagsins. Fyrir utan að geta ekki lengur uppfyllt skilyrði 4. 

mgr. 3. gr. laga um trú- og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999 og ákvæði 2. gr. reglugerðar nr. 

106/2014 um að geta sýnt fram á lágmarksfjölda í félagi þá gerði þessi ráðstöfun ómögulegt að 

staðfesta skráningu fólks á félagafundum. Einnig setti þessi ákvörðun alvarlegar hömlur á 

eðlilega starfsemi félaganna þar sem bróðurparturinn af allri innri vinnu þeirra er unnin útfrá 

upplýsingum um félagsaðild þeirra sem sækja til þeirra þjónustu. 

Í bréfi Þjóðskrár, dagsettu 05.10.2018, (sjá VIÐAUKI II) segir að í tengslum við gildistöku 

nýrra laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, hafi verið lagt mat á 

lögmæti þess að skráð trú- og lífsskoðunarfélög fái afhenta lista yfir einstaklinga sem skráðir 

séu í viðkomandi félög í þjóðskrá. Í bréfinu segir að engin skýr lagaheimild sé til afhendingar 

fyrrgreindra lista en upplýsingarnar sem um ræðir séu viðkvæmar í skilningi laga nr. 90/2018. 

Þá er það áréttað að í skráningu einstaklinga í trú- eða lífsskoðunarfélag í þjóðskrá felist ekki 

að Þjóðskrá Íslands hafi sérstakt félagatal trú- eða lífsskoðunarfélaga. Einungis sé um að ræða 

skráningu á því hvert sóknargjöld skuli renna samkvæmt ákvæðum laga nr. 91/1987, um 

sóknargjöld o.fl., og lögum nr. 108/1999 um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Þessi túlkun 

Þjóðskrár á hlutverki sínu var gagnrýnd í kröfubréfum sem höfundur skrifaði þar sem eitt af 

meginhlutverkum Þjóðskrár Íslands er að annast almannaskráningu, útgáfu vottorða og 

skilríkja, sbr. 1. gr. laga nr. 54/1962 um þjóðskrá og almannaskráningu. Samkvæmt 1. mgr. 19. 

gr. laganna veitir Þjóðskrá Íslands upplýsingar um aðsetur manna og önnur atriði samkvæmt 

skrám sínum og gögnum eftir reglum sem ráðherra setur. Þannig er lagaleg skylda 

stofnunarinnar að vinna með umbeðin gögn. Lög nr. 54/1962 féllu úr gildi 1.1.2020 við 

gildistöku laga nr. 140/2019 þar sem er í 6. gr. fjallað um skráningarupplýsingar í þjóðskrá. 

Að lokum segir í bréfinu að það sé mat stofnunarinnar að henni sé ekki heimilt að afhenda 

umrædda lista og muni hún framvegis einungis afhenda skráðum trú- og lífsskoðunarfélögum 

ópersónugreinanlegar upplýsingar um skráningu í félögin. 
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5.1  Krafa Siðmenntar 

Í byrjun janúar 2019 var sent bréf til Persónuverndar (sjá VIÐAUKI III) þar sem óskað var eftir 

áliti stofnunarinnar á synjun Þjóðskrár Íslands um afhendingu upplýsinga um þá sem skráðir 

eru í félögin. Bréfið var í nafni Siðmenntar en önnur trú- og lífsskoðunarfélög biðu sömuleiðis 

svara. Síðar í ferlinu átti höfundur eftir að hitta og ræða við forsvarsmenn þeirra trú- og 

lífsskoðunarfélaga sem komu að samráðsvettvangi um þetta efni. 

Í kröfubréfi, sem höfundur ritaði fyrir hönd Siðmenntar og afhent var Þjóðskrá 10.04.2019, (sjá 

VIÐAUKI IV) komu fram lagarök félagsins sem einkum snéru að 4. tl. 1. mgr. 11. gr. pvl. Þar 

kemur fram að vinnslan sé heimil fari hún fram sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, 

samtaka eða annars aðila sem starfar ekki í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, 

heimspekileg, trúarleg eða stéttarfélagsleg markmið, enda nái vinnslan einungis til meðlima 

eða fyrrum meðlima viðkomandi aðila eða einstaklinga sem eru í reglulegu sambandi við hann 

í tengslum við tilgang hans, persónuupplýsingar séu ekki fengnar þriðja aðila í hendur án 

samþykkis hins skráða og gerðar séu viðeigandi verndarráðstafanir. 

Samskonar krafa er í 2. mgr. d. lið 9. gr. pvrg, sem innleidd var með lögum 90/2018. Þar kemur 

fram heimild um vinnslu sérstakra flokka persónuupplýsinga ef vinnslan fer fram, með 

viðeigandi verndarráðstöfunum, sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða annars 

aðila sem starfar ekki í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, heimspekileg, trúarleg eða 

stéttarfélagsleg markmið, enda nái vinnslan einungis til meðlima eða fyrrum meðlima 

viðkomandi aðila eða þeirra sem eru í reglulegu sambandi við hann í tengslum við tilgang hans, 

auk þess sem persónuupplýsingar séu ekki fengnar þriðja aðila í hendur án samþykkis hinna 

skráðu. 

Í lokaorðum bréfsins var tekið fram að það liggi þannig lögvarðir hagsmunir að baki kröfunni 

um að miðlun umræddra upplýsinga, í þeim tilgangi að Siðmennt geti rækt lögbundið hlutverk 

sitt, sé heimil. Einnig var farið fram á að málið yrði leyst í takti við málshraðareglu 

stjórnsýslulaga. 

Í áliti Persónuverndar um málið, sem gefið var út 2.1.2020, kom fram að svarbréf hefði borist 

frá Þjóðskrá vegna vinnslu málsins hjá Persónuvernd þann 17.4.2019. Í því svarbréfi var ítrekað 

að það sé mat Þjóðskrár að engin skýr lagaheimild sé til staðar til afhendingar umræddra lista 

með þeim viðkvæmu persónuupplýsingum sem í þeim felast, þrátt fyrir að viku áður hafi þeim 

borist bréf með nákvæmum upplýsingum um það skv. hvaða lagagrein vinnslan væri heimil. 
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5.2  Svarbréf Þjóðskrár 

Á sama tíma og Þjóðskrá sendi svarbréf á Persónuvernd var sent svarbréf til Siðmenntar vegna 

kröfubréfsins 10.4.2019 (sjá VIÐAUKI V). Í því sagði orðrétt:  
„Með vísan til þess að málið er til skoðunar hjá Persónuvernd, þar sem m.a. hefur verið leitað 

eftir áliti Þjóðskrár Íslands, mun stofnunin ekki taka afstöðu til fyrrgreindar beiðnar fyrr en 

niðurstaða Persónuverndar liggur fyrir.“  

Þrátt fyrir þá ábyrgð Þjóðskrár að fjalla formlega um málið þá var það ekki gert, hvorki með 

því að ítreka fyrri afstöðu né umfjöllun um lagaheimildina sem hafði verið bent á í kröfubréfinu. 

 

5.3 Upplýsingafundur og ítarlegra kröfubréf 

Málið lagðist í smá dvala á meðan beðið var átekta eftir áliti Persónuverndar. Þegar komið var 

fram í september 2019 voru liðnir níu mánuðir frá því að óskað var eftir áliti og þrátt fyrir 

munnlegar upplýsingar um að málið væri alveg að klárast þá gerðist ekkert. Það var því þann 

18.9.2019 sem höfundur ásamt allsherjargoða Ásatrúarfélagsins og Sigurði Helga Guðjónssyni 

hrl. fengu fund með Margréti Hauksdóttur, forstjóra Þjóðskrár, til að fara yfir stöðu mála. Með 

henni á fundinum voru tveir starfsmenn Þjóðskrár. Þar voru ítrekaðar kröfur og lagaheimildir 

sem höfðu áður komið fram af hendi trú- og lífsskoðunarfélaga. Frá Þjóðskrá komu fram 

vangaveltur um að hugsanlega þyrfti að breyta nýju persónuverndarlögunum til að leyfa þann 

aðgang sem trú- og lífsskoðunarfélögin fóru fram á. Í lok fundarins óskaði forstjóri Þjóðskrár 

svo eftir öðru kröfubréfi þar sem farið væri yfir þau málefni sem komu fram á fundinum. Við 

því var orðið. 

Þann 30.9.2019 var annað og ítarlegra kröfubréf afhent Þjóðskrá (sjá VIÐAUKI VI), að beiðni 

forstjóra Þjóðskrár. Þar var, eins og í fyrra kröfubréfi, bent á vinnsluheimild skv. 4. tl. 1. mgr. 

11. gr. laga nr. 90/2018 og þær lagalegu skyldur sem eru settar á trú- og lífsskoðunarfélög í 

lögum nr. 108/1999 um m.a. að halda skrá yfir meðlimi félagsins skv. 3. mg. 9. gr. laganna og 

skyldu forstöðumanns félagsins til að gæta þess að sá sem leitar inngöngu heyri ekki samtímis 

til öðru skráðu trúfélagi, lífsskoðunarfélagi eða þjóðkirkjunni eins og kemur fram í 1. mgr. 9. 

gr. laganna.  

Eftir fund með forstjóra Þjóðskrár var nokkrum atriðum bætt við fyrra kröfubréf. Eins og fram 

kom á fundi með forstjóra Þjóðskrár þá var ákvörðunin mjög íþyngjandi fyrir starfsemi trú- og 

lífsskoðunarfélaga í landinu og því er alveg ljóst að skv. lögmætisreglu stjórnsýslulaga verður 

slík íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun að styðjast við heimild í lögum. Í ákvörðunarbréfi 

Þjóðskrár, 5.10.2018, kom ekki fram lagalegur stuðningur fyrir því að heimild til miðlunar 

persónuupplýsinga væri talin brjóta í bága við persónuverndarlögin.  
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Málinu til stuðnings var bent á álit í máli Umboðsmanns Alþingis nr. 9248/2017. Þar gat 

umboðsmaður ekki ráðið af afgreiðslu málsins á hvaða lagagrundvelli kvartanda hefði verið 

synjað um aðgang að gögnum. Benti umboðsmaður á að það leiddi af lögmætisreglu íslensks 

stjórnsýsluréttar að fella þyrfti beiðnir um aðgang að gögnum í réttan lagalegan farveg. Það yrði 

því að teljast verulegur annmarki ef það teldist heimilt að afgreiða slíkar beiðnir án þess að 

byggja á lögum sem fjölluðu um rétt til aðgangs að gögnum. Umboðsmaður taldi því að 

afgreiðsla ráðuneytisins á gagnabeiðni A hefði ekki verið í samræmi við lög. 

Í kröfubréfinu var einnig vikið að því af hverju Þjóðskrá afgreiddi ekki fyrra kröfubréfið í ljósi 

þeirra upplýsinga sem komu þar fram. Í því samhengi var bent á úrskurð úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál nr. 804/2019. Í honum var Þjóðskrá bent á að þegar beiðni verður ekki talin hafa 

fengið efnislega meðferð á lægra stjórnsýslustigi hefur úrskurðarnefndin fellt ákvörðun úr gildi 

og vísað málinu aftur til nýrrar meðferðar hjá kærða. Þetta eru skýr fyrirmæli um að taka 

efnislega ákvörðun um málið í stað þess að bíða úrskurðar hjá Persónuvernd sem hafði, þegar 

bréfið var skrifað, tekið meira en níu mánuði í að leysa úr málinu sökum gríðarlegs álags. 

Í sama úrskurði kom fram að nefndin hefði kynnt sér eyðublöð Þjóðskrár og taldi að þar kæmu 

ekki fram upplýsingar sem gætu talist viðkvæmar þegar um var að ræða aðgang trú- eða 

lífsskoðunarfélagsins sjálfs sem um ræðir. 

Varðandi vangaveltur forstjóra Þjóðskrár um að hugsanlega þyrfti að breyta lögunum þá var í 

bréfinu bent á viðtali við Helgu Þórisdóttur, forstjóra Persónuverndar, í Bítinu á Bylgjunni að 

morgni 24. september þar sem hún sagði að álitamál hefðu komið upp vegna nýju 

persónuverndarlöggjafarinnar en það væru alls ekki í bígerð breytingar á lögunum. 

Eins og fram hefur komið þá var seinna kröfubréfið, sem forstjóri Þjóðskrár bað um, sent 

30.9.2019 og var því svarað 28.2.2020, fimm mánuðum síðar. Í bréfinu (sjá VIÐAUKI IX) var 

beiðnin samþykkt á grundvelli úrskurðar úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. 804/2019 og 

áliti Persónuverndar sem var gefið út 2.1.2020 og um er fjallað hér á eftir. Að svo stöddu er 

ekki ljóst hvað olli töf á málshraða eða hver var ástæða fyrir beiðni forstjóra Þjóðskrár um 

annað kröfubréf þegar títtnefndur úrskurður nr. 804/2019 lá fyrir þegar fundurinn var haldinn. 

Auðveldlega hefði verið hægt að hefja endurupptöku fyrra máls skv. heimild í 24. gr. 

stjórnsýsluslaga nr. 37/1993 og ljúka því í ljósi þeirra upplýsinga sem komu fram í 

kröfubréfunum. 
 

5.4 Frumákvörðun Þjóðskrár 

Þann 13.11.2019 sendi Þjóðskrá nýja frumákvörðun (sjá VIÐAUKI VII) til allra trú- og 

lífsskoðunarfélaga í landinu þar sem kom fram endurskoðun á ákvörðun, dagsettri 5.10.2018, 
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um að hætta afhendingu á félagalistum til trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu. Í bréfinu er leyfð 

afhending á persónuupplýsingum til félaganna frá og með 1.12.2019 og nefnt að áðurnefndur 

úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. 804/2019 hafi orðið til þess að Þjóðskrá hafi 

endurskoðað fyrri ákvörðun. Hvergi var vísað í vinnsluheimild skv. nýju persónuverndar-

lögunum eða þau lagarök sem Þjóðskrá hefði margsinnis verið bent á. 

 

5.5  Meðferð Persónuverndar 

Mál nr. 2019/25 var afgreitt hjá Persónuvernd 20.12.2019 með áliti sem gefið var út 2.1.2020 

(sjá VIÐAUKA VIII). Þar var niðurstaða Persónuverndar að Þjóðskrá Íslands sé heimilt að 

afhenda trú- og lífsskoðunarfélögum upplýsingar um hverjir séu skráðir meðlimir í viðkomandi 

félagi enda sé einstaklingum frjálst að skrá sig í trú- eða lífsskoðunarfélag að eigin vali og að 

senda Þjóðskrá tilkynningu um skráninguna. Því var ekki talin hætta á að persónuvernd hinna 

skráðu skaðist ef slíku félagi, sem hinir skráðu kjósa sjálfir að skrá sig í, sé veittur aðgangur að 

upplýsingum um aðild þeirra að félaginu. Álitið var samhljóma lagalegum rökstuðningi sem 

kom fram í kröfubréfunum tveim til Þjóðskrár að því viðbættu að nokkuð er farið yfir heimildir 

og skyldur Þjóðskrár til að halda skrá yfir þær persónuupplýsingar sem óskað var eftir aðgangi 

að. Aftur var vitnað í úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál, dags. 3. júlí 2019 (mál nr. 

804/2019), og tekið fram að samkvæmt 14. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er stjórnvöldum 

skylt, sé þess óskað, að veita aðila sjálfum aðgang að fyrirliggjandi gögnum hafi þau að geyma 

upplýsingar um hann sjálfan. Undir þetta ákvæði getur fallið aðgangur félags að upplýsingum 

um eigin félagsmenn hjá stjórnvöldum sem tengjast félagsaðildinni. 

 

5.6  Álit umboðsmanns Alþingis 

Ljóst var að Þjóðskrá hefði farið óvarlega í að túlka nýju persónuverndarlögin og því var málið 

tilkynnt til umboðsmanns Alþingis í byrjun árs 2020. Bæði var gerð athugasemd við broti á 

málshraðareglu stjórnsýslulaga, lögmætisreglu stjórnsýslulaga og fyrirmælum 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál um að taka efnislega ákvörðun um málið, sbr. áðurnefnt 

mál nr. 804/2019. Málið fékk málsnúmer 10403/2020 og er beðið álits. 
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6. Málaferli og úrskurðir 

Fjöldi mála hafa verið tekin fyrir hjá persónuverndarstofnunum í Evrópu síðan nýja 

persónuverndarlöggjöfin tók gildi. Þegar þetta er skrifað, í lok janúar 2020, hafa verið lagðar 

rúmlega €114m (~15,7mlja ísk) af stjórnvaldssektum á fyrirtæki og stofnanir í Evrópu eftir nýju 

persónuverndarreglugerðinni.41 Frakkland, Þýskaland, Austurríki og Ítalía njóta þess vafasama 

heiðurs að standa á bakvið 92% af þessum sektargreiðslum. Þessar stóru tölur hafa sér þó að 

einhverju leyti eðlilega útskýringu. Sem dæmi þá var €50m sekt sem franska 

persónuverndarstofnunin lagði á Google í janúar 2019 stærsta einstaka sektin sem nokkrum 

hefur verið gert að greiða. Öll önnur mál sem leiddu til sektargreiðslu í Frakklandi náðu samtals 

€1,1m á tímabilinu frá því að reglugerðin tók gildi og til 17. Janúar 2020. Þegar rýnt er í tölurnar 

þá kemur þó margt fleira athyglisvert í ljós. Ísland er t.d. í fjórða sæti á lista yfir fjölda tilkynntra 

mála en fyrstu sektarákvarðanirnar litu samt ekki ljós fyrr en í mars 2020. Írland er hins vegar 

í öðru sæti á þessum sama lista en þar hefur ekki verið gefin út sekt vegna brota á reglugerðinni. 

Það þýðir samt ekki að Persónuverndarstofnanir þessara landa sitji auðum höndum. Í byrjun 

október 2019 lauk írska persónuverndarstofnunin (DPC) rannsókn sinni á mögulegum brotum 

Facebook, WhatsApp og Twitter á persónuverndarreglugerðinni og á næstu mánuðum má búast 

við að það mál verði til lykta leitt með hæstu sektargreiðslum sem sést hafa.42 Ef alvarleiki 

brotanna er mikill mætti sem dæmi sekta Facebook um allt að 4% af árlegri heildarveltu 

fyrirtækisins á heimsvísu43 sem árið 2019 stefnir í $70mlja eða um 8.750mlja ísk. Það gæti þýtt 

sekt að upphæð 350mlja ísk en til gamans má nefna að skv. fjárlagafrumvarpi 2019 var gert ráð 

fyrir að skatttekjur ríkissjóðs yrðu 700mlja ísk. 

Margir stórir úrskurðir hafa fallið í Evrópu og í þessum kafla verður farið yfir nokkra þeirra til 

að varpa ljósi á hvað mistök fyrirtæki og stofnanir eru að gera. Eins og gefur að skilja er listinn 

ekki tæmandi en við val á úrskurðum var horft til þeirra sem höfðu hæstu viðurlögin. Upphæð 

sektargreiðslna er líka nokkuð á reiki eftir umfangi mála og ljóst að línur eiga eftir að skýrast 

um hvernig beri að túlka sektarákvæði reglugerðarinnar til að gæta jafnræðis. Tekið skal fram 

að alls staðar þar sem vitnað er í lagagreinar þá eru þær skiljanlega úr 

persónuverndarreglugerðinni en ekki íslensku persónuverndarlögunum. 

 

 
41 (DLA Piper GDPR Data Breach Survey 2020, 2020) 
42 (Twitter and Facebook could be facing billions in fines after Ireland investigations, 2019) 
43 Skv. 5. tl. 83. gr. GDPR 
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6.1  British Airways – 204.600.000 € 

Breska persónuverndarstofnunin (ICO) gaf út viðvörun um yfirvofandi sekt til British Airways 

þann 8.7.2019.44 Tilkynning um sektina var send til bresku kauphallarinnar til að uppfylla 

upplýsingaskyldu vegna félaga á markaði. Ef sektin verður að veruleika þá verður þetta hæsta 

sekt sem hingað til hefur verið lögð á vegna brota á nýju persónuverndarreglugerðinni. Sektin 

er vegna öryggisbrests sem British Airways tilkynntu til ICO í september 2018. 

Öryggisbresturinn snérist m.a. um að umferð um vefsíðu félagsins var um nokkurt skeið beint 

yfir á falska síðu sem notuð var til að safna persónuupplýsingum um 500.000 viðskiptavini BA. 

Rannsókn ICO leiddi í ljós að nöfn, greiðsluupplýsingar, heimilisföng og notendaupplýsingar 

voru meðal þeirra gagna sem hinir óprúttnu aðilar komust yfir vegna þess að fyrirkomulag 

öryggismála var lélegt. Brotin falla þannig undir 32. gr. pvrg. sem fjallar um öryggi við vinnslu 

persónuupplýsinga. Í tilkynningunni segir að BA hafi unnið vel með ICO og hefur bætt 

öryggisráðstafanir síðan öryggisbresturinn uppgötvaðist í viðleitni sinni til að fá sektina 

lækkaða. Sektarfjárhæðin nemur 1,5% af heildarveltu British Airways, fyrir árið 2018. 

 

6.2  Marriott International, Inc – 110.390.200 € 

Breska persónuverndarstofnunin (ICO) gaf út viðvörun um yfirvofandi sekt til Marriott 

International þann 9.7.2019.45 Sektin er vegna öryggisbrests sem Marriott tilkynntu til ICO í 

nóvember 2018. Marriott tók yfir Starwood hótelkeðjuna árið 2016 og þar með bókunarkerfi 

Starwood. Í kerfinu var frávik sem varð til þess að persónuupplýsingar 339 milljóna gesta urðu 

aðgengilegar óviðkomandi aðilum. Marriott tilkynnti um öryggisbrestinn í nóvember 2018, en 

talið er að frávikið í kerfinu megi rekja til ársins 2014. Af þessum 339 milljón gestum er um 30 

milljón sem falla undir vernd GDPR reglugerðarinnar. ICO leit til þess að Marriott hefði átt að 

vanda betur könnun á áreiðanleika við kaup á Starwood auk þess sem Marriott hefði átt að grípa 

til frekari öryggisráðstafana eftir yfirtökuna. Brotin falla þannig undir 32. gr. pvrg. sem fjallar 

um öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. Í tilkynningunni segir að Marriott hafi unnið vel með 

ICO og hefur bætt öryggisráðstafanir síðan öryggisbresturinn uppgötvaðist í viðleitni sinni til 

að fá sektina lækkaða. Sektarfjárhæðin nemur 3% af heildarveltu Marriott International fyrir 

árið 2018. 

 
44 (Intention to fine British Airways £183.39m under GDPR for data breach, 2019) 
45 (Statement: Intention to fine Marriott International, Inc more than £99 million under GDPR for data breach, 

2019) 



 

 
54 

Í báðum þessum málum var sektað á grundvelli 32. gr. pvrg. sem eins og áður segir falla undir 

öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. Þar segir í 1. mgr. að með hliðsjón af nýjustu tækni, 

kostnaði við framkvæmd og eðli, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslunnar og áhættu, 

mislíklegri og misalvarlegri, fyrir réttindi og frelsi einstaklinga skulu ábyrgðaraðili og 

vinnsluaðili gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja viðunandi 

öryggi miðað við áhættuna, m.a. eftir því sem við á:  

    a) nota gerviauðkenni og dulkóða persónuupplýsingar,  

    b) geta tryggt viðvarandi trúnað, samfellu, tiltækileika og álagsþol vinnslukerfa og -þjónustu,  

    c) geta gert persónuupplýsingar tiltækar og endurheimt aðgang að þeim tímanlega ef til 

efnislegs eða tæknilegs atviks kemur,  

    d) taka upp ferli til að prófa og meta reglulega skilvirkni tæknilegra og skipulagslegra 

ráðstafana til að tryggja öryggi vinnslunnar. 

Annars er ekki fjallað sérstaklega um í reglugerðinni hvaða aðferðum skal beitt til að tryggja 

öryggi upplýsinga en tveir staðlar úr 27000-staðlaröðinni hafa verið notaðir til að tryggja 

upplýsingaöryggi. Annars vegar er um að ræða staðallinn ISO/IEC 27001 sem fjallar um kröfur 

til upplýsingatækni, öryggistækni og stjórnkerfa upplýsingaöryggis. Hins vegar staðalinn 

ISO/IEC 27002 sem fjallar um starfsvenjur fyrir stjórnun upplýsingaöryggis. ISO/IEC 27001 

krefst þess að stjórnendur greini með kerfisbundnum hætti áhættu fyrirtækisins með hliðsjón af 

ógnum, veikleikum og afleiðingum og hanni og innleiði skilvirka og samræmda stjórnun 

upplýsingaöryggis til að takast á við þá áhættu. 

Alþjóðlegu staðlasamtökin ISO og IEC gáfu síðan út staðalinn ISO/IEC 27701 sumarið 2019. 

Staðallinn er einskonar framlenging á ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 og inniheldur þannig 

viðbótarkröfur og leiðbeiningar þegar ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 eru notaðir sem 

grunnur að stjórnunarkerfi persónuverndar. 

 

6.3  Google Inc. – 50.000.000 € 

Þann 21.1.2019 lagði franska persónuverndarstofnunin (CNIL) sekt á Google vegna brota á 5., 

6., 13. og 14. gr. GDPR reglugerðarinnar sem fjalla um meginreglur og lögmæti vinnslu 

persónuupplýsinga og upplýsingar við öflun persónuupplýsinga.46 Rannsókn CNIL hófst 1. júní 

2018 og í september 2018 gerði stofnunin úttekt á hlítingu Google við nýju 

persónuverndarreglugerðina. Þannig var farið yfir hvernig upplýsingaflæði er háttað þegar nýr 

 
46 (Deliberation of the Restricted Committee SAN-2019-001 of 21 January 2019 pronouncing a financial 

sanction against GOOGLE LLC., 2019) 
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notandi skráir sig fyrir þjónustu Google og hvaða upplýsingum hinn nýi notandi hefur aðgang 

að. Málið var annars vegar sprottið úr kvörtun austurríska lögfræðingsins Mas Schrems sem 

hefur látið til sín taka í baráttu fyrir aukinni persónuvernd og hins vegar samtakanna La 

Quadrature du Net sem eru óhagnaðardrifin samtök sem berjast fyrir friðhelgi einkalífs og 

réttindum fólks í hinum stafræna heimi. 

Í 5. og 6. gr. pvrg. er fjallað um þær meginreglur sem snúa að lögmæti og vinnslu 

persónuupplýsinga. Þar kemur m.a. fram að persónuupplýsingar skulu vera unnar með 

lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti gagnvart skráðum einstaklingi. Þá skulu þær 

fengnar í tilgreindum, skýrum og lögmætum tilgangi og ekki unnar frekar á þann hátt að 

ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi og varðveittar á því formi að ekki sé unnt að persónugreina 

skráða einstaklinga lengur en þörf er á miðað við tilganginn með vinnslu upplýsinganna. 

Ákvæði 6. gr. pvrg. sem á við í þessu máli er b-liður 1. mgr. Skv. honum telst vinnsla 

persónuupplýsinga einungis lögmæt ef skráður einstaklingur hefur gefið samþykki sitt fyrir 

vinnslu á persónuupplýsingunum í því skyni að vinnslan er nauðsynleg vegna framkvæmdar 

samnings sem skráður einstaklingur á aðild að. Þannig er skylda að upplýst samþykki liggi fyrir 

áður en nokkur vinnsla persónuupplýsinga fer fram. 

Í 13. og 14. gr. pvrg. er fjallað um upplýsingar sem ber að veita við öflun persónuupplýsinga 

hjá skráðum einstaklingi og upplýsingar sem ber að veita þegar persónuupplýsingar hafa ekki 

fengist hjá skráðum einstaklingi. Skv. 1. mgr. 13. gr. pvrg. skal ábyrgðaraðilinn, við söfnun 

persónuupplýsinganna, skýra hinum skráða frá öllum eftirfarandi atriðum:  
    a) heiti og samskiptaupplýsingum ábyrgðaraðilans og, eftir atvikum, fulltrúa hans,  

    b) samskiptaupplýsingum persónuverndarfulltrúa, ef við á,  

    c) tilganginum með fyrirhugaðri vinnslu persónuupplýsinganna og hver lagagrundvöllur 

hennar er,  

    d) þegar vinnslan byggist á f-lið 1. mgr. 6. gr., hvaða lögmætu hagsmunir það eru sem 

ábyrgðaraðili eða þriðji aðili gætir,  

    e) viðtakendum eða flokkum viðtakenda persónuupplýsinganna, ef einhverjir eru,  

    f) ef við á, því að ábyrgðaraðili hyggist miðla persónuupplýsingum til þriðja lands eða 

alþjóðastofnunar og hvort ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um það hvort vernd sé 

fullnægjandi liggi fyrir eða, í tilviki miðlunar sem um getur í 46. eða 47. gr. eða í annarri 

undirgrein 1. mgr. 49. gr., tilvísun til viðeigandi eða hæfilegra verndarráðstafana og leiða til að 

fá afrit af þeim eða upplýsingar um hvar þær hafa verið gerðar aðgengilegar. 

Til viðbótar við þær upplýsingar, sem um getur í 1. mgr., skal ábyrgðaraðilinn, á þeim tíma 

þegar persónuupplýsingunum er safnað, veita hinum skráða upplýsingar um hversu lengi 

persónuupplýsingarnar verða geymdar og rétt hans til aðgangs, leiðréttingar, eyðingar eða 
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takmörkunar á vinnslu. Þá skal einnig veita upplýsingar um hvort fram fari sjálfvirk 

ákvarðanataka, þ.m.t. gerð persónusniðs, sem m.a. er notað til að sérsníða auglýsingar. 

Í 14. gr. pvrg. eru ákvæði sem eiga við persónuupplýsingar sem ekki hafa fengist hjá skráðum 

einstaklingi. Þá skal ábyrgðaraðili skýra honum frá tilgangi vinnslunnar og flokki 

persónuupplýsinga, samskiptaupplýsingum persónuverndarfulltrúa og hvort og þá hvert 

ábyrgðaraðili hyggst miðla persónuupplýsingunum. Eins og í 13. gr. þá skal veita upplýsingar 

um hversu lengi persónuupplýsingarnar verða geymdar og rétt hans til aðgangs, leiðréttingar, 

eyðingar eða takmörkunar á vinnslu. Þá skal einnig veita upplýsingar um hvort fram fari 

sjálfvirk ákvarðanataka og það þarf að upplýsa um lögmæti vinnslunnar. 

Í úrskurði CNIL er sú aðferð sem Google notar til að afla samþykkis notenda gagnrýnd og því 

slegið föstu að fyrirtækið hafi ekki gengið nógu langt til að láta fólk vita af þeim upplýsingum 

sem það safnar um notendur. Upplýsingar um tilgang vinnslunnar, geymslutíma 

persónuupplýsinganna og flokkar þeirra séu ekki aðgengilegar notandanum á þann hátt sem 

telst æskilegur skv. reglugerðinni og oft á tíðum of almennt fjallað um hvernig unnið er með 

persónuupplýsingarnar. Þannig kemst Persónuvernd Frakklands að þeirri niðurstöðu að Google 

hafi ekki gefið fólki nægilega skýra kosti til að hafna einstaklingsmiðuðum auglýsingum. 

Þannig sé fólk að miklu leyti ómeðvitað um hvaða upplýsingar það er að gefa Google leyfi til 

að nota og skilyrði um upplýst samþykki ekki uppfyllt. Skv. reglugerðinni ber t.d. að leita 

samþykkis fyrir hverri þeirri þjónustu sem Google veitir, þ.m.t. einstaklingsmiðuðum 

auglýsingum, raddgreiningu og staðsetningarþjónustu. 

Í andmælum Google hefur fyrirtækið haldið því fram að sú aðferð sem það notar við að afla 

samþykkis fyrir einstaklingsmiðuðum auglýsingum sé eins gegnsæ og hugsast getur. Google 

varaði einnig við því að með því að gera ferlið þyngra í vöfum gæti haft mjög neikvæðar 

afleiðingar fyrir einstaklingsmiðaðar auglýsingar á netinu. Að lokum setti Google 

spurningamerki við lögsögu Persónuverndar Frakklands í málinu fyrst evrópskar höfuðstöðvar 

Google séu á Írlandi. Satt best að segja finnst höfundi þetta frekar hlægileg afstaða svona í ljósi 

þess að niðurstaða BS-verkefnis höfundar, um lögmæti einstaklingsmiðaðra auglýsingar á 

internetinu, var að þær væru ólöglegar.47 

 

 
47 http://hdl.handle.net/1946/34275 
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6.4  TIM SpA – 27.800.000 € 

Þann 15. janúar 2020 féll úrskurður ítölsku persónuverndarstofnunarinnar gegn ítalska 

fjarskiptafyrirtækinu TIM.48 Frá 1. janúar 2017 til byrjun árs 2019 bárust stofnuninni nokkur 

hundruð kvartana frá viðskiptavinum vegna óumbeðinna símtala vegna sölu á þjónustu. 

Viðskiptavinirnir áttu það sameiginlegt að hafa ekki samþykkt skilmála um að vera á 

úthringilista í markaðssetningarskyni eða vera á bannskrá. 

Aðrar kvartanir snéru m.a. að því að rangar og ógegnsæjar upplýsingar um gagnavinnslu voru 

veittar í snjallforritum sem fyrirtækið gaf út og ákvæðum um upplýst samþykki var ekki fylgt. 

Í sumum tilvikum voru samþykki á pappír notuð í öðrum tilgangi en upphaflega var gert ráð 

fyrir, þar á meðal markaðssetningu. Ennfremur voru gögn geymd lengur en nauðsyn var til og 

þannig farið á skjön við ákvæði um eyðingu gagna eftir ákveðinn tíma. Fyrir þessi brot fékk 

fjarskiptafyrirtækið 27,8 milljónir evra sekt. Sektin var meðal annars lögð á vegna skorts á 

samþykki fyrir markaðsstarfsemi, skort á samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga í gegnum 

snjallforrit félagsins, skort á viðeigandi öryggisráðstöfunum til að vernda persónuupplýsingar 

og skort á skýrum tímabilum varðandi varðveislu gagna. 

Brotin voru talin hafa fallið undir 5., 6., 7., 12., 13., 17., 21., og 32. gr. pvrg. Nú þegar er búið 

að fjalla um hvað 5., 6. og 32. gr. fela í sér. Ákvæði 7. gr. pvrg. fjalla um skilyrði fyrir samþykki 

og í úrskurðinum var vísað sérstaklega til 3. tl. sem segir að skráður einstaklingur á rétt á að 

draga samþykki sitt til baka hvenær sem er. Þegar kemur að 17. gr. pvrg. þá á ákvæði a-liðar 1. 

mgr. hérna við. Þar segir að skráður einstaklingur skal eiga rétt á að ábyrgðaraðilinn eyði 

persónuupplýsingum er hann varða án ótilhlýðilegrar tafar ef persónuupplýsingarnar eru ekki 

lengur nauðsynlegar í þeim tilgangi sem lá að baki söfnun þeirra eða annarri vinnslu. 

Ákvæði 21. gr. fjallar svo um andmælarétt hins skráða. Þar segir í 1. mgr. að skráður 

einstaklingur skal eiga rétt á að andmæla hvenær sem er, vegna sérstakra aðstæðna sinna, 

vinnslu persónuupplýsinga er varða hann sjálfan og sem byggist á e- eða f-lið 1. mgr. 6. gr. 

pvrg. Þegar persónuupplýsingar eru unnar í þágu beinnar markaðssetningar skal skráði 

einstaklingurinn hvenær sem er eiga rétt á að andmæla vinnslu persónuupplýsinga sem varða 

hann sjálfan vegna slíkrar markaðssetningar, þ.m.t. gerð persónusniðs að því marki sem það 

tengist slíkri beinni markaðssetningu. Þá eru líka kvaðir á ábyrgðaraðila að tilkynna hinum 

skráða um þessi úrræði í síðasta lagi þegar fyrst er haft samband við hann. 

 

 
48 (Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di TIM S.p.A., 2020) 
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6.5 Austrian Post – 18.000.000 € 

Þann 23. október 2019 féll úrskurður hjá austurísku persónuverndarstofnuninni (DSB) um 18 

milljóna evru sekt vegna brota á 5. og 6. gr. pvrg.49 Í þetta skipti hafði austurríska póstþjónustan 

útbúið lista með yfir 3.000.000 íbúa sem gekk svo kaupum og sölum til fyrirtækja í pólitískum 

tilgangi. Fyrir utan nöfn þá voru persónuupplýsingar eins og heimilisföng og 

stjórnmálaskoðanir á listanum sem skv. 9. gr. pvrg. eru flokkaðar sem sérstakar 

persónuupplýsingar sem bannað er að vinna með nema með sérstöku samþykki hins skráða. Í 

íslensku löggjöfinni eru upplýsingar um stjórnmálaskoðanir í flokki viðkvæmra 

persónuupplýsinga sem einnig er ólögmætt að vinna nema með sérstöku samþykki. 

Í úrskurðinum er fjallað um brot á a-lið 1. gr. 5. gr. pvrg. þar sem kemur fram að 

persónuupplýsingar skulu vera unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti 

gagnvart skráðum einstaklingi. Að öðru leyti er vísað í umfjöllun hér að ofan varðandi hvað 

nánar felst í brotum á 5. og 6. gr. pvrg. 

 

6.6 Deutsche Wohnen SE – 14.500.000 € 

30. október 2019 var þýska fasteignafélaginu Deutsche Wohnen SE gert að greiða sekt vegna 

brota á 5. og 25. gr. pvrg.50 Fyrirtækið notaði hugbúnað til að geyma upplýsingar um leigjendur 

mun lengur en þörf var á. Ekkert eftirlit var til staðar til að meta hvort þörf væri á 

upplýsingunum sem geymdar voru og hugbúnaðurinn bauð heldur ekki upp á að upplýsingum 

yrði eytt. Þannig var hægt að fletta upp persónuupplýsingum mörg ár aftur í tímann, 

upplýsingum sem m.a. innihéldu launagreiðslur, skattaskýrslur, heilsufarsupplýsingar og 

bankayfirlit. Þetta taldist gróft brot á 5. gr. pvrg. sem eins og áður hefur verið fjallað um snýr 

að meginreglum um vinnslu persónuupplýsinga. 

Í úrskurðinum er einnig vitnað í 1. mgr. 25. gr. pvrg. sem fjallar um svokallaða innbyggða og 

sjálfgefna persónuvernd. Í því fellst að öryggisráðstafanir og meginreglur séu innbyggðar í 

hugbúnað, upplýsingakerfi og vinnslu almennt frá upphafi og sjálfgefið sé að einungis 

nauðsynlegar persónuupplýsingar séu unnar. Þá segir í greininni að með hliðsjón af nýjustu 

tækni, kostnaði við framkvæmd og eðli, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslunnar og áhættu, 

mislíklegri og misalvarlegri, fyrir réttindi og frelsi einstaklinga skal ábyrgðaraðilinn, bæði 

þegar ákveðnar eru aðferðir við vinnsluna og þegar vinnslan sjálf fer fram, gera viðeigandi 

tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir, s.s. notkun gerviauðkenna, sem hannaðar eru til að 

 
49 (Datenschutzskandal: Millionenstrafe für Post, 2019) 
50 (Berliner Datenschutzbeauftragte verhängt Bußgeld gegen Immobiliengesellschaft, 2019) 
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framfylgja meginreglum um persónuvernd, s.s. lágmörkun gagna, með skilvirkum hætti og fella 

nauðsynlegar verndarráðstafanir inn í vinnsluna til að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og 

vernda réttindi skráðra einstaklinga. 

 

6.7 1&1 Telecom GmbH – 9.500.000 € 

Þann 9. desember 2019 var þýska fjarskiptafyrirtækið 1&1 Telecom GmbH sektað fyrir brot á 

32. gr. pvrg.51 Nokkuð hefur verið fjallað um 32. gr. pvrg. hér að ofan en í þessu tilfelli kom í 

ljós að hægt var að hringja í þjónustuver fyrirtækisins til að nálgast mikið magn 

persónuupplýsinga um fólk með því einu að gefa upp nafn þess og fæðingardag. Við rannsókn 

málsins kom í ljós að enginn persónuverndarfulltrúi var innan fyrirtækisins þrátt fyrir kvöð í 

37. gr. pvrg. um annað. Fyrir þetta eitt bættust 10.000 € við sektarfjárhæðina. Fyrirtækið var 

sagt mjög samvinnufúst við rannsókn málsins og sýndi strax við upphaf þess fram á breytta 

ferla. Því var sektin ákvörðuð í lægri kantinum miðað við alvarleika. 

 
6.8  Samantekt á erlendum úrskurðum 

Eins og lesa má útúr þessum úrskurðum þá er oftast um mannleg mistök að ræða en ekki innbrot 

í upplýsingakerfi ábyrgðaraðila. Í umfjöllun IBM um gagnaöryggi árið 2014 kom fram að 95% 

gagnaleka mætti rekja til mannlegra mistaka.52 Þetta var að sjálfsögðu löngu áður en nýja 

persónuverndarlöggjöfin tók gildi. Með tilkomu hennar og vitundavakningu almennings á gildi 

persónuupplýsinga þá mætti halda að tekið hefði verið á þessum málum. Þó virðist ekki vera, 

því finna mátti svipaðar tölur í nýlegri samantekt á tölum frá írsku persónuverndinni. Þar kom 

fram að í 83% tilfella þar sem upp komst um gagnaleka var um mannleg mistök að ræða.53 

Þessar tölur sýna svo ekki verður um villst að veikasti hlekkurinn þegar kemur að 

upplýsingaöryggi er notandinn sem hefur aðgang að þeim. Því er gríðarlega mikilvægt að 

persónuverndarfulltrúi nýti tíma sinn til að upplýsa samstarfsmenn og stjórnendur um 

mikilvægi gagnaöryggis og sé fróður um eða í samstarfi með aðilum sem séu meðvitaðir um 

hina alþjóðlegu upplýsingaöryggisstaðla. 

Annað sem vekur athygli er að það eru alltaf sömu greinar persónuverndarreglugerðarinnar sem 

eru brotnar. Ef skoðaðir eru úrskurðir þar sem sekt fer yfir 250.000 € er alltaf um brot á 5., 6. 

 
51 (BfDI verhängt Geldbußen gegen Telekommunikationsdienstleister, 2019) 
52 (IBM Security Services 2014 Cyber Security Intelligence Index, 2014, bls. 3) 
53 (Human Error Not Cybersecurity is Leading GDPR Data Breach Trend, 2020) 
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eða 32. gr. pvrg. að ræða.54 Vegna þessa voru ákvæðunum gerð góð skil í kafla 2.5, 2.6 og 2.7. 

Það ætti því að vera forgangsatriði fyrir fyrirtæki og stofnanir að leggja aðaláherslu á þessar 

greinar þegar hugað er að vernd persónuupplýsinga. 

 

6.9  Sektarákvarðanir Persónuverndar 

Þann 10. mars 2020 gaf Persónuvernd út tvær sektarákvarðanir. Sú fyrri var vegna öryggisbrests 

hjá S.Á.Á og hinn vegna öryggisbrests hjá Fjölbrautarskólanum í Breiðholti. 

 

Í úrskurði nr. 202001042855 lagði Persónuvernd stjórnvaldssekt, að fjárhæð 3.000.000 krónur, 

á S.Á.Á. vegna öryggisbrests sem átti sér stað haustið 2018. Öryggisbresturinn varð með þeim 

hætti að starfsmaður, sem hætti störfum hjá S.Á.Á. árið áður, átti að fá afhenta kassa með 

persónulegum gögnum. Við afhendinguna fékk hann hins vegar einnig í hendur verulegt magn 

sjúklingaupplýsinga, en þar á meðal voru innritunarbækur með nöfnum um 3.000 sjúklinga og 

ítarlegar sjúkraskrárupplýsingar um 252 einstaklinga auk fundabóka AA-funda frá 

meðferðarheimilinu að Sogni. 

Þá var ekki talið skipta máli hver niðurstaða ágreinings yrði um hvort starfsmaðurinn sjálfur 

pakkaði gögnunum eða ekki enda réttlæti það ekki þann skort á tæknilegum og skipulagslegum 

ráðstöfunum sem hefðu komið í veg fyrir slíka afhendingu og áttu að vera til staðar hjá S.Á.Á. 

Var það mat Persónuverndar að afhending sjúkraskrárgagnanna væri afleiðing af skorti á 

tæknilegum og skipulagslegum ráðstöfunum af hálfu S.Á.Á. til að tryggja öryggi 

persónuupplýsinga. Í ljósi þess var talið að brotið hefði verið gegn meðal annars f-lið 1. mgr. 

5. gr. og 32. gr. pvrg. en heimild til lagningu stjórnvaldssekta er í 83. gr. pvrg. og 46. gr. laga 

nr. 90/2018. 

Við ákvörðun sektarinnar var meðal annars litið til þess að um viðkvæmar persónuupplýsingar 

var að ræða og umfangs þeirrar vinnslu sem um ræddi. Talið var samtökunum til tekna hversu 

greiðlega starfsfólk Persónuverndar og Landlæknis hefðu fengið aðgang að starfsstöðvum og 

tækjabúnaði samtakanna. Þá bar að líta til þeirra aðgerða sem gripið hefur verið til í því skyni 

að draga úr tjóni skráðra einstaklinga og sýnt væri að um gáleysi hafi verið að ræða en ekki 

ásetningsbrot.  

Með tilliti til þeirra sjónarmiða sem rakin voru í ákvörðuninni og til þess að um er að ræða 

samtök sem vinna að almannaheillum, starfa ekki í fjárhagslegum tilgangi og leggja sjálfsaflafé 

 
54 https://enforcementtracker.com 
55 (Öryggisbrestur hjá S.Á.Á. - Sektarákvörðun, 2020) 
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til heilbrigðisþjónustu sem er opin almenningi, þótti stjórnvaldssekt vera hæfilega ákveðin 

3.000.000 krónur og samtökunum gert að greiða hana í ríkissjóð innan tveggja mánaða frá 

dagsetningu ákvörðunarinnar. 

 

Í úrskurði nr. 202001038256 lagði Persónuvernd stjórnvaldssekt, að fjárhæð 1.300.000 krónur, 

á Fjölbrautaskólann í Breiðholti (FB) vegna öryggisbrests sem átti sér stað hinn 15. ágúst 2019. 

Öryggisbresturinn varð með þeim hætti að kennari við skólann sendi tölvupóst á nýnema, þ.e. 

nýja umsjónarnemendur sína og forráðamenn þeirra, samtals 57 manns. Lét hann fylgja með 

viðhengi sem hann taldi vera skjal sem innihéldi yfirlit yfir viðtalstíma. Fyrir mistök sendi 

kennarinn rangt viðhengi með tölvupóstinum en það viðhengi innihélt upplýsingar um viðtöl 

sem höfðu verið tekin við 18 umsjónarnemendur frá fyrri önn. Í skjalinu voru m.a. viðkvæmar 

persónuupplýsingar er vörðuðu umsjónarnemendur viðkomandi kennara frá fyrra ári. 

Var það mat Persónuverndar að öryggisbresturinn væri afleiðing af skorti á tæknilegum og 

skipulagslegum ráðstöfunum af hálfu FB til að tryggja öryggi persónuupplýsinga. Í ljósi þess 

var talið að brotið hefði verið gegn meðal annars f-lið 1. mgr. 5. gr. og 32. gr. pvrg. 

Við ákvörðun sektarinnar var meðal annars litið til þess að umræddur öryggisbrestur fól í sér 

verulega skerðingu á einkalífsrétti viðkomandi nemenda, í ljósi eðlis þeirra persónuupplýsinga 

sem um ræddi. Þær voru sendar frá umsjónarkennara þeirra frá fyrri vetri til nýnema sem voru 

í umsjón hjá honum, auk forráðamanna þeirra, alls 57 manns. Hins vegar var litið til þess að 

ekki var um að ræða langvarandi brot heldur einstakt tilvik. Þá var talið ljóst að ekki væri um 

að ræða vinnslu í ólögmætum tilgangi heldur mannleg mistök. Einnig var það talið hafa vægi 

við sektarákvörðun að um var að ræða óarðsækinn lögaðila sem veitir almannaþjónustu. Með 

hliðsjón af þessum atriðum þótti sektin hæfilega ákveðin 1.300.000 krónur og var skólanum 

gert að greiða hana í ríkissjóð innan tveggja mánaða frá dagsetningu ákvörðunarinnar. 

 

Sú umfjöllun hér að ofan og í fyrri köflum um fjölda gagnaleka af mannavöldum og mikilvægi 

ákvæða 5., 6. eða 32. gr. pvrg. skín í gegn í þessum ákvörðunum Persónuverndar og undirstrikar 

hvað það er sem ber helst að varast. Ef starfsmaður með sérþekkingu á persónuvernd hefði verið 

hafður með í ráðum þegar þessar ákvarðanir voru teknar þá er nánast öruggt að ekkert af þessum 

málum hefðu komið upp. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að starfandi persónuverndarfulltrúi 

innan fyrirtækja og stofnana komi tímanlega og með viðeigandi hætti að öllum málum sem 

tengjast vernd persónuupplýsinga, eins og 1. mgr. 38. gr. pvrg. segir til um. 

 
56 (Öryggisbrestur hjá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti - Sektarákvörðun, 2020) 
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7. Niðurstaða 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna ummerki um oftúlkun íslenskra stjórnvalda á nýju 

persónuverndarreglugerðinni. Eins og fram kom í ritgerðinni var margt í málarekstri gegn 

Þjóðskrá sem benti til þess að svo væri og að fræðslumálum til starfsmanna væri ábótavant. 

Viðtöl voru tekin við starfandi persónuverndarfulltrúa innan stjórnsýslunnar til að kanna 

vinnuumhverfi þeirra og verklag. Farið var yfir helstu úrskurði sem hafa gengið í málum 

tengdum brotum á nýju persónuverndarreglugerðinni með það að markmiði að sýna fram á fyrir 

hvað er raunverulega verið að sekta. Í lang flestum tilfellum var það vegna þess að meginreglur 

um vinnslu persónuupplýsinga, sem taldar eru upp í 5. gr. pvrg., voru ekki uppfylltar, það skorti 

lögmæti vinnslu skv. 6. gr. pvrg. eða öryggi við vinnslu persónuupplýsinga skv. 32. gr. pvrg. 

var ábótavant. 

Það var mikilvægt að skoða þá úrskurði sem fallið hafa eftir gildistöku nýju laganna til að átta 

sig á fyrir hvern þessi lög eru skrifuð. Eins og sviðstjóri Persónuverndar benti á þá er 

megintilgangur með pvrg. að fella fyrirtæki eins og Facebook, Google og fleiri fyrirtæki undir 

persónuverndarlöggjöfina innan EES. Þetta er þá fyrst og fremst hugsað til að þessi fyrirtæki 

geti ekki skýlt sér bakvið löggjöf utan Evrópu sem bjóði verri persónuvernd. 

Í viðtölum við persónuverndarfulltrúa staðfestu þeir orðróm um hræðslu og mögulega oftúlkun 

á persónuverndarreglugerðinni. Öflug fræðsla til samstarfsfólks var helsta ástæða fyrir því að 

innleiðing gekk vel. Nokkuð var um misskilning meðal æðstu stjórnenda á hlutverki 

persónuverndarfulltrúa og gagnsemi laganna en heilt á litið var algengt að leitað var ráða hjá 

fulltrúanum. 

Málarekstur gegn Þjóðskrá vegna aðgengis trú- og lífsskoðunarfélaga að félagaskrá fékk 

farsælan endi þrátt fyrir gallaða málsmeðferð hjá Þjóðskrá, að mati höfundar. Málið var rakið 

ýtarlega í ritgerðinni en í stuttu máli neitaði Þjóðskrá að afhenda persónuupplýsingar þrátt fyrir 

sérákvæði í persónuverndarlögunum sem heimila vinnsluna. Möguleg brot Þjóðskrár á 

stjórnsýslulögum við meðferð málsins bíður núna álits umboðsmanns Alþingis. 

Í viðtali sem tekið var við sviðsstóra hjá Persónuvernd benti hann á að upplýsingagjöf til 

stjórnvalda og fyrirtækja hefði verið stóraukin í aðdraganda nýju persónuverndarlaganna. 

Heimasíða Persónuverndar var tekin í gegn með það að markmiði að auðvelda stjórnvöldum að 

átta sig á heimildum til miðlunar og vinnslu persónuupplýsinga og með aðstoð 

persónuverndarfulltrúa, sem öllum stofnunum ber lagaleg skylda að hafa, hefði álag á 

Persónuvernd ekki átt að aukast jafn mikið og raun bara vitni.  

Einnig var farið yfir ábendingar Persónuverndar til hagsmunaaðila vegna misskilnings í 

skólasamfélaginu um gildissvið nýrra persónuverndarlaga. 
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Það er því niðurstaða höfundar, í samræmi við umfjöllun ritgerðarinnar og titil hennar, að 

oftúlkun íslenskra stjórnvalda á GDPR reglugerðinni eigi sér stað og sé nógu algeng til að 

handahófskennt mál, sem höfundur tók að sér fyrir hönd trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu, 

geti, með rannsóknarvinnu, sýnt fram á hana. Það er álit höfundar að þessi oftúlkun stafi m.a. 

af vanþekkingu á tengingu milli reglugerðarinnar og nauðsynlegra ráðstafana í 

upplýsingaöryggi ásamt ótta við sektarákvæði reglugerðarinnar. 

  



 

 
64 

8. Lokaorð 

Markmið persónuverndarlaganna er að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í 

samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og tryggja 

áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska 

efnahagssvæðisins. Hertari persónuverndarlög voru sett þeim til höfuðs sem þóttu fara full 

frjálslega með réttindi einstaklinga til friðhelgi einkalífs. 

Áhugi til að rannsaka þetta málefni kviknaði út frá eigin málarekstri og þeirri þekkingu á 

persónuvernd sem ég hafði áunnið mér í náminu. Ég hef í mörg ár starfað í tæknigeiranum og 

þekki vel til upplýsingaöryggismála. Í grunnnámi skrifaði ég um lögmæti einstaklingsmiðaðra 

auglýsinga á internetinu þar sem ég fór djúpt ofan í skilmála og aðferðir gagnasöfnunarrisanna 

til að komast yfir persónuupplýsingar. Niðurstaðan var í stuttu máli sú að þar sem svo hallar á 

hinn skráða þegar samningur um þjónustu er samþykktur með smellisamþykki57 (e. click-wrap) 

þá er samningurinn í raun ógildur og því öll sú öflun persónuupplýsinga sem fyrirtækin safna í 

skjóli hans ólögmæt. Áhugi minn á persónuverndarlöggjöfinni er því ekki úr lausu lofti gripinn. 

Ég hef um nokkurt skeið unnið að innleiðingu á löggjöfinni hjá fyrirtækjum sem eru ekki enn 

komin með sín mál á hreint þrátt fyrir lagaskyldu. Í samtölum mínum við eigendur þessara 

fyrirtækja hefur það viðhorf alloft komið upp að fólk hafi fengið fræðslu sem mætti frekar líkja 

við hræðsluáróður en upplýsingagjöf og það bæði frá fjölmiðlum sem og lögmannsstofum sem 

selja þjónustu til innleiðingar á löggjöfinni. Það er því mín skoðun að ráðgjöf sem fyrirtæki og 

stofnanir hafa sótt til lögmanna sem skilja lögin en e.t.v ekki hvað felst í gagnaöryggi eða 

hvernig á að tryggja það, eiga sinn þátt í að ýta undir ótta fólks og vanþekkingu. 

Rekstur málsins gegn Þjóðskrá og ekki síst niðurstaða þess þótti mér mjög athyglisverð. Orð 

eins og vanþekking, ákvarðanafælni og mistúlkun komu upp í huga manns við vinnslu málsins 

en á endanum fékk það farsælan endi án teljandi eftirmála. Eftir samræður við mér fróðari mann 

í félagsfræðum þá komu upp þær vangaveltur að hérna hefði verið um svokallað CYA tilfelli 

að ræða sem William Safire skilgreindi í bók sinni Safire's Political Dictionary sem: 

The bureaucratic technique of averting future accusations of policy error or wrongdoing by 

deflecting responsibility in advance.58 

Við vinnslu rannsóknarinnar komst ég svo á snoðir um það, frá ónafngreindum heimildarmanni, 

að þessi tregða í Þjóðskrá væri vegna skipunar frá ákveðnu ráðuneyti þess efnis að öll mál er 

varða persónuvernd skuli senda til Persónuverndar. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að 

 
57 Ísl. þýðing, Bjarni Gunnarsson, löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi 
58 (Safire, 1968, bls. 163) 
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formleg tilskipun var aldrei gefin út um neitt slíkt, enda lét höfundur reyna á það með vísan til 

upplýsingalaga, heldur var einungis um einhverskonar misskilning að ræða milli fulltrúa 

Þjóðskrár sem sat fund um persónuvernd hjá ráðuneytinu. Þetta þótti mér nokkuð magnað í ljósi 

þeirra tóla sem stjórnvöld hafa til að leysa úr svona málum innanhúss, og farið hefur verið yfir 

í þessari ritgerð, en ákveða að nýta ekki heldur kasta málinu á bið þangað til álit Persónuverndar 

lá fyrir. Málið var einnig ítrekað tafið og tölvupóstum oftast ekki svarað. Þess má líka geta að 

í viðtali við persónuverndarfulltrúa Þjóðskrár þá hafði hann ekki heyrt af málarekstri mínum 

vegna afhendingar félagalista til trú- og lífsskoðunarfélaga. Það finnst mér sýna að verkferlar 

vegna ágreiningsmála sem snúa að vinnslu persónuupplýsinga hjá Þjóðskrá séu ábótavant. 

Ástæða þess að umfjöllun um þetta var ekki í ritgerðinni er fyrst og fremst sú að ég taldi þessar 

upplýsingar ekki hafa beina tengingu við viðfangsefni hennar heldur varpaði þetta frekar ljósi 

á kerfislægt vandamál innan stjórnsýslunnar sem virðist ekki fara í manngreinarálit; áðurnefnt 

CYA. 

 

Þrátt fyrir gríðarlega ítarlega persónuverndarreglugerð, uppfærð upplýsingalög og ítrekaðar 

tilraunir umboðsmanns alþingis til að fá verkreglum breytt þá virðist ekki vera að losna um 

kergjuna í kerfinu. Stjórnsýslan býr að því í dag að hafa sérhæft starfsfólk sem á að geta veitt 

allar þær leiðbeiningar sem þarf til að leysa úr málum tengdum persónuvernd áður en þau fara 

fyrir Persónuvernd eða úrskurðarnefnd upplýsingamála. Ég efast ekki um að staðan mun batna 

mikið á næstu fimm árum en til þess þá verður að fara af stað almenn vitundavakning um 

hvernig á að vinna með persónuupplýsinga í stafrænni framtíð, því fáfræði er aldrei afsökun til 

að fylgja ekki lögum. 

  



 

 
66 

Heimildaskrá 

Alfreð. (17. janúar 2020). Sjúkratryggingar Íslands óska eftir persónuverndarfulltrúa. Sótt af: 
https://alfred.is/starf/personuverndarfulltrui 

 
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. (30. október 2019). Berliner 

Datenschutzbeauftragte verhängt Bußgeld gegen Immobiliengesellschaft. Sótt af: 
https://www.datenschutz-
berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191105-PM-
Bussgeld_DW.pdf 

 
CNBC. (7. október 2019). Twitter and Facebook could be facing billions in fines after Ireland 

investigations. Sótt af:  
https://www.cnbc.com/2019/10/07/facebook-twitter-investigations-in-ireland-reach-
conclusion.html 

 
CNIL. (21. janúar 2019). Deliberation of the Restricted Committee SAN-2019-001 of 21 

January 2019 pronouncing a financial sanction against GOOGLE LLC. Sótt af: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001.pdf 

 
Datenschutzbehörde. (29. október 2019). Datenschutzskandal: Millionenstrafe für Post. Sótt 

af: https://wien.orf.at/stories/3019396/ 
 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. (9. desember 2019). 

BfDI verhängt Geldbußen gegen Telekommunikationsdienstleister. Sótt af: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2019/30_BfDIverhängtGeld
buße1u1.html 

 
DLA Piper. (20. janúar 2020). DLA Piper GDPR Data Breach Survey 2020. Sótt af: 

https://www.dlapiper.com/en/global/insights/publications/2020/01/gdpr-data-breach-
survey-2020/ 

 
Frumvarp til laga um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, þskj. 148, 93. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/73/s/pdf/0148.pdf 
[sótt á vefinn 24.11.2019] 

 
Fylgirit með fjárlögum 2020. Sótt 5. janúar 2020 af: 

https://www.althingi.is/altext/pdf/150/fylgiskjol/s0561-f_I.pdf 
 

IBM. (júní 2014). IBM Security Services 2014 Cyber Security Intelligence Index. Sótt af: 
https://media.scmagazine.com/documents/82/ibm_cyber_security_intelligenc_20450.pd
f 

 



 

 
67 

ICO. (8. júlí 2019). Intention to fine British Airways £183.39m under GDPR for data breach. 
Sótt af: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-
announces-intention-to-fine-british-airways/ 

 
ICO. (9. júlí 2019). Statement: Intention to fine Marriott International, Inc more than £99 

million under GDPR for data breach. Sótt af:  
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-
intention-to-fine-marriott-international-inc-more-than-99-million-under-gdpr-for-data-
breach/ 

 
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (15. janúar 2020). 

Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di TIM S.p.A. Sótt af: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9256486 

 
O'Brien, C. (8. maí 2018). Facebook bans foreign ads for Eighth Amendment referendum. 

The Irish Times. Sótt af https://www.irishtimes.com/business/technology/facebook-
bans-foreign-ads-for-eighth-amendment-referendum-1.3487895 

 
Persónuvernd. (29. ágúst 2019). Auglýsing nr. 828/2019 um skrá yfir vinnsluaðgerðir sem 

krefjast ávallt mats á áhrifum á persónuvernd. Sótt af: 
https://www.personuvernd.is/log-og-reglur/reglur-og-reglugerdir/auglysing-nr.-337-
2019-um-skra-yfir-vinnsluadgerdir-thar-sem-krafist-er-mats-a-ahrifum-a-personuvernd 

 
Persónuvernd. (24. október 2018). Ábending frá Persónuvernd vegna misskilnings í 

skólasamfélaginu um gildissvið nýrra persónuverndarlaga. Sótt af: 
https://www.personuvernd.is/media/frettir/Abending-fra-Personuvernd-vegna-
misskilnings-i-skolasamfelaginu-um-gildissvid-nyrra-personuverndarlaga.docx.pdf 

 
Persónuvernd. (12. desember 2018). Ársskýrsla Persónuverndar 2017. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/media/arsskyrslur/Arsskyrsla-Personuverndar-2017.pdf 
 
Persónuvernd. (5. febrúar 2018). Börn og persónuvernd. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-
svor/born 

 
Persónuvernd. (5. desember 2018). Fræðsluefni fyrir persónuverndarfulltrúa. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Fraedsluefni-fyrir-
personuverndarfulltrua-3.-utgafa.pdf 

 
Persónuvernd. (janúar 2018). Hlutverk Persónuverndar. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/personuvernd/hlutverk-personuverndar/ 
 



 

 
68 

Persónuvernd. (5. febrúar 2018). Hvenær má vinna með persónuupplýsingar? Sótt af: 
https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-
og-svor/hverjar-eru-heimildir-fyrir-vinnslu-personuupplysinga 

 
Persónuvernd. (5. janúar 2020). Hvenær má vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar? Sótt 

af: https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-
svor/hver-eru-skilyrdi-fyrir-vinnslu-vidkvaemra-personuupplysinga 

 
Persónuvernd. (20. febrúar 2018). Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-
og-svor/innbyggd-og-sjalfgefin-personuvernd 

 
Persónuvernd. (5. desember 2018). Leiðrétting og eyðing persónuupplýsinga. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-
og-svor/leidretting-og-eyding-personuupplysinga-1 

 
Persónuvernd. (20. febrúar 2018). Leiðbeiningar um samþykki. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/Leidbeiningar-um-
samthykki_5.4.2018.pdf 

 
Persónuvernd. (5. október 2018). Leiðbeiningar til fyrirtækja um öryggi persónuupplýsinga. 

Sótt af: https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-
personuverndar/Leidbeiningar-um-oryggi-personuupplysinga.pdf 

 
Persónuvernd. (30. ágúst 2019). Lok úttektar Persónuverndar á tilnefningu 

persónuverndarfulltrúa hjá opinberum aðilum. Sótt af: 
https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/lok-uttektar-personuverndar-a-
tilnefningu-personuverndarfulltrua-hja-opinberum-adilum 

 
Persónuvernd. (5. október 2018). Mat á áhrifum á persónuvernd (MÁP). Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/media/leidbeiningar-personuverndar/MAP-Mat-a-
Ahrifum-a-Personuvernd.pdf 

 
Persónuvernd. (27. apríl 2016). Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 27. 

apríl 2016. Sótt af: https://www.personuvernd.is/media/uncategorized/Uppfaerd-
thyding-GDPR.pdf 

 
Persónuvernd. (20. febrúar 2018). Öryggisbrestur. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-og-svarad/allar-spurningar-
og-svor/oryggisbrestur-1 

 
Persónuvernd. (10. mars 2020). Öryggisbrestur hjá S.Á.Á. - Sektarákvörðun. Sótt af: 

https://www.personuvernd.is/urlausnir/oryggisbrestur-hja-saa-sektarakvordun 
 



 

 
69 

Persónuvernd. (10. mars 2020). Öryggisbrestur hjá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti - 
Sektarákvörðun. Sótt af: https://www.personuvernd.is/urlausnir/oryggisbrestur-hja-
fjolbrautaskolanum-i-breidholti-sektarakvordun-1 

 
Reynolds, C. (6. febrúar 2020). Human Error Not Cybersecurity is Leading GDPR Data 

Breach Trend. Sótt af: https://www.cbronline.com/news/data-breach-
trend?fbclid=IwAR3vpdM578cGnYuB7cyz46aljEnuIEKdGYKHsPo9bPIdX4NIbzX3ei
sVwPs 

 
Safire, W. (1968). Safire's Political Dictionary. New York: Oxford University Press. 
 
Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Handbók í aðferðafræði rannsókna. Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 
 

The European Data Protection Board. (8. október 2019). Guidelines 2/2019 on the processing 
of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online 
services to data subjects. Sótt frá The European Data Protection Board: 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/retningslinjer/guidelines-22019-
processing-personal-data-under-article_en 

 
Voss, A. (2018). REPORT on a comprehensive approach on personal data protection in the 

European Union. Sótt af http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0244+0+DOC+PDF+V0//EN 

 
Þingskjal 1029 - 622. mál. (2017 – 2018). Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga. Sótt af: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html 
 
  



 

 
70 

Lagaskrá 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991  

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 

Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 (fallin úr gildi) 

Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 

Lög um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999 

Lög um skráningu einstaklinga nr. 140/2019 

Lög um sóknargjöld o.fl. nr. 91/1987 

Lög um þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962 (fallin úr gildi) 

Reglugerð Evrópuþingsins 2016/679 frá 27. apríl 2016 (GDPR) 

Reglugerð um skráningu trúfélaga og lífsskoðunarfélaga nr. 106/2014  

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

Tilskipun 95/46/EB 

Tilskipun 95/46/EC 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/680, löggæslutilskipunin 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB um vinnslu persónuupplýsinga og verndun 

einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta 

Upplýsingalög nr. 140/2012 

 

Dómar, álit og úrskurðir 

Mario Costeja González í máli nr. C-131/12 frá 13. Maí 2014 

Álit Persónuverndar nr. 2019/25 

Álit umboðsmanns Alþingis nr. 9248/2017 

Úrskurður Persónuverndar nr. 2016/1705 

Úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. 804/2019 

Sektarákvörðun Persónuverndar nr. 2020010382 

Sektarákvörðun Persónuverndar nr. 2020010428 

Sektarúrskurður British Airways – 204.600.000 € 

Sektarúrskurður Marriott International, Inc – 110.390.200 € 

Sektarúrskurður Google Inc. – 50.000.000 € 

Sektarúrskurður TIM SpA – 27.800.000 € 

Sektarúrskurður Austrian Post – 18.000.000 € 
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Sektarúrskurður Deutsche Wohnen SE – 14.500.000 € 

Sektarúrskurður 1&1 Telecom GmbH – 9.500.000 € 

Viðaukar 

Viðauki I – Kynning og spurningalisti vegna rannsóknar 

Viðauki II – Bréf frá Þjóðskrá til trú- og lífsskoðunarfélaga vegna afhendingu félagalista 

Viðauki III – Fyrirspurn Siðmenntar til Persónuverndar vegna málsins 

Viðauki IV – Kröfubréf frá Siðmennt til Þjóðskrár vegna afhendingar félagalista 

Viðauki V – Svarbréf Þjóðskrár vegna kröfubréfs Siðmenntar 

Viðauki VI – Kröfubréf Ásatrúarfélagsins til Þjóðskrár vegna afhendingar félagalista 

Viðauki VII – Frumákvörðunarbréf frá Þjóðskrá vegna afhendingar félagalista til trú- og 

lífsskoðunarfélaga 

Viðauki VIII – Álit Persónuverndar um heimild Þjóðskrár Íslands til afhendingar 

persónuupplýsinga um meðlimi trú- og lífsskoðunarfélaga 

Viðauki IX – Svarbréf Þjóðskrár vegna kröfubréfs Ásatrúarfélagsins 



Viðtal vegna persónuverndarmála 
 
daginn, 
ég er að vinna að lokaverkefni til ML gráðu í lögfræði við Háskólann á Bifröst og langar að hitta á þig 
til að ræða hlutverk persónuverndarfulltrúa. Ég er að hafa samband við persónuverndarfulltrúa hjá 
ríkisstofnunum og sveitafélögum til að kanna viðhorf þeirra til starfsins, bakgrunn og hvort þeir upplifi 
nokkra skerðingu á þeim ákvæðum sem 38. og 39. gr. GDPR reglugerðarinnar segir til um. 
Viðtalið tekur um 10min en ég myndi kjósa að taka það í eigin persónu eða í gegnum síma. Svör 
verða ekki rekjanleg og mun einungis almenn umfjöllun um þessi viðtöl koma fram í ritgerðinni. 
Ég hef útbúið trúnaðarsamning og spurningalista sem ég get sent á þig fyrir viðtalið sé þess óskað. 
 
 
 
Spurningalistinn 
 
Til að byrja með vil ég ítreka það sem kom fram í tölvupósti að svör við þessum spurningum eru 
trúnaðarmál, verða ekki rekjanleg og einungis almenn umfjöllun um þessi viðtöl mun koma fram í 
ritgerðinni. 
 
Hæfni?: Ertu með menntun í lögfræði, upplýsingatækni eða einhverja vottun sem gerði þig að hæfustu 
manneskjunni í starf persónuverndarfulltrúa? 
Hvenær byrjaði stofnunin að vinna að innleiðingu nýrra laga um Persónuvernd? 
Er aðgengi almennings gott að persónuverndarfulltrúanum? 
Er auðvelt fyrir almenning að óska eftir aðgangi að eigin persónuupplýsingum? 
Hver eru helstu verkefni persónuverndarfulltrúa hjá XXX? 
Hvaða persónuupplýsingar er unnið með? 
Myndirðu segja að það sé oft leitað til þín eftir leiðbeiningum í málum tengdri persónuvernd? 
Hvers vegna er unnið með persónuupplýsingarnar? 
Hvers vegna er XXX heimilt að vinna með persónuupplýsingarnar? 
Hvernig er persónuupplýsinganna aflað eða þær fengnar? 
Hverjir vinna með persónuupplýsingarnar? 
Hvað er gert við persónuupplýsingarnar og hversu lengi eru þær geymdar? 
Hver eru réttindi einstaklinga hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga hjá XXX? 
Er hlutverk persónuverndarfulltrúa innan XXX á einhvern hátt verið gagnrýnt af öðrum en æðsta 
stjórnenda stofnunarinnar? 
Upplifir þú einhverja skerðingu á hlutverki persónuverndarfulltrúa eins og það er skilgreint í 38. og 39. 
gr. GDPR reglugerðarinnar? 
Er starfið flóknara, einfaldara eða á pari við það sem þú bjóst við? 







 

  

 

Persónuvernd 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík 
 
 
 
Fyrirspurn vegna túlkunar Þjóðskrár á nýjum persónuverndarlögum og um stöðu 
lífsskoðunar- og trúfélaga vegna ákvörðunar Þjóðskrár 
 

Félagið Siðmennt, kt. 600290-1429, var skráð Lífsskoðunarfélag skömmu eftir breytingu á lögum 

um skráð trúfélög nr. 108/1999, sjá lög nr. 6 12. febrúar 2013. Þjóðskrá hýsir skrá um 

félagsaðild þeirra sem velja að skrá sig í trú- og lífsskoðunarfélög. Skráning þessi er m.a. rafræn, 

þ.e. einstaklingar geta skráð félagsaðild með því að fara á heimasíðu Þjóðskrár og gengið frá 

skráningu með rafrænum skilríkjum. Trú- og lífssskoðunarfélög hafa reglulega fengið 

upplýsingar frá Þjóðskrá um nöfn og kennitölur nýrra félaga. 

 

Nýlega hefur Siðmennt, sem og öðrum trú- og lífsskoðunarfélögum, borist bréf frá Þjóðskrá, sjá 

meðfylgjandi aftrit, þar sem Þjóðskrá tilkynnir að hætt verði að miðla upplýsingum um nöfn og 

kennitölur þeirra einstaklinga sem skrá sig í trú- og lífsskoðunarfélög hjá Þjóðskrá, eingöngu 

verði upplýst um fjölda nýrra skráninga. Þessi ákvörðun er m.a. rökstudd með tilvísun í ný lög 

um persónuvernd nr. 90/2018. 

 

Ákvörðun þessi gerir Siðmennt, sem og öðrum trú-og lífsskoðunarfélögum, nær ómögulegt að 

hafa eðlilegt samband við félaga sína þar sem skrá Þjóðskrár er eina skráin sem til er um trú- og 

lífsskoðunaraðild íslenskra borgara. Einnig setur þessi ákvörðun Þjóðskrár alvarlegar hömlur á 

eðlilega starfsemi Siðmenntar þar sem bróðurparturinn af allri innri vinnu félagsins er unnin 

útfrá upplýsingum um félagsaðild þeirra sem sækja þjónustu til félagsins. 

 



  

Siðmennt óskar hér með eftir afstöðu Persónuverndar til þessarar ákvörðun Þjóðskrár. 

Sérstaklega er óskað afstöðu til þess hvort ákvæði nýrra Persónuverndarlaga skuldbindi 

Þjóðskrá til að breyta upplýsingagjöf og hætta að upplýsa um nöfn og kennitölur þeirra sem skrá 

sig í trú- og lífsskoðunarfélög. 

  

 

Fyrir hönd Siðmenntar, 
 

 

_____________________________________________ 

Siggeir F. Ævarsson, framkvæmdastjóri  
  

 



 
Þjóðskrá Íslands 
Borgartúni 21 
105 Reykjavík 

 
 

Reykjavík, 10.04.2019 
 

 
Efni: Krafa um afhendingu lista yfir skráningar í lífsskoðunarfélag 
Skv. bréfi dagsettu 05.10.2018 (tilvísun 2018100602/8.3.2) var í tengslum við gildistöku nýrra laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 á grundvelli nýju GDPR reglugerðarinnar öll vinnsla 
persónuupplýsinga hjá Þjóðskrá Íslands endurskoðuð. Þar var lagt mat á lögmæti þess að skráð trú- og 
lífsskoðunarfélög hafi fram að því fengið afhenta lista yfir einstaklinga sem skráðir voru í viðkomandi trú- eða 
lífsskoðunarfélag í þjóðskrá. 
Í bréfinu var vitnað í ákvæði 8. gr. laganna og þar tekið fram í 2. tl. að persónuupplýsingar skulu vera fengnar 
með skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og ekki unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim 
tilgangi.  
Þar á eftir var fullyrt að engin skýr lagaheimild væri til afhendingar áðurgreindra lista en upplýsingarnar sem þar 
komi fram væru viðkvæmar persónuupplýsingar, skv. gildandi lögum um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga. Þá kom fram að umræddar upplýsingar innihaldi kennitölu, nafn, fjölskyldunúmer, 
lögheimili og það trú- eða lífsskoðunarfélag sem viðkomandi er skráður í. 
 
 
Afstaða Siðmenntar: 
Eitt af meginhlutverkum Þjóðskrár Íslands er að annast almannaskráningu, útgáfu vottorða og skilríkja, sbr. 1. 
gr. laga nr. 54/1962 um þjóðskrá og almannaskráningu. Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. laganna veitir Þjóðskrá 
Íslands upplýsingar um aðsetur manna og önnur atriði samkvæmt skrám sínum og gögnum eftir reglum sem 
ráðherra setur.  
Til að félagið uppfylli skilyrði 4. mgr. 3. gr. laga nr. 108/1999 um lágmarksfjölda félagsmanna sem ráðherra 
setur skv. reglugerð nr. 06/2014 um skráningu trúfélaga og lífsskoðunarfélaga þá þarf að liggja fyrir gildandi 
félagatal. Þjóðskrá Íslands býr yfir þessum upplýsingum skv. þeirra eigin staðhæfingum en neitar að afhenda 
þær. Fram að gildistöku laga nr. 90/2018 hafði slíkur listi verið afhentur reglulega til skráðra trú- og 
lífsskoðunarfélaga gegn gjaldi, skv. 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þjóðskrá hefur líka haldið því 
fram að málið snúist um innheimtu sóknargjalda (ÚNU18050016) en sú túlkun stangast á við heimild í lögum 
nr. 90/2018 þess efnis að Siðmennt fái þessar upplýsingar afhentar til að uppfylla lögbundna skyldu sína sem 
skráð lífsskoðunarfélag. Skyldurnar eru m.a. að halda skrá yfir meðlimi félagsins skv. 3. mg. 9. gr. laga nr. 
108/1999 um skráð trú- og lífsskoðunarfélög og skyldu forstöðumanns félagsins til að gæta þess að sá sem leitar 
inngöngu heyri ekki samtímis til öðru skráðu trúfélagi, lífsskoðunarfélagi eða þjóðkirkjunni eins og kemur fram 
í 1. mgr. 9. gr. laganna. 
 
 
Önnur lagarök: 
Helstu greinar laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 sem litið er til: 
Skv. 3. tl. a 3. gr. laganna eru upplýsingar um trúarbrögð og lífsskoðun flokkaðar sem viðkvæmar 
persónuupplýsingar. 
Þjóðskrá Íslands telst vera ábyrgðaraðili sem er skilgreindur í 6. tl. 3. gr. laganna sem einstaklingur, lögaðili, 
stjórnvald eða annar aðili sem ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang og aðferðir við vinnslu 
persónuupplýsinga. 
Siðmennt myndi teljast vera vinnsluaðili sem skilgreindur er í 7. tl. 3. gr. laganna sem einstaklingur eða lögaðili, 
stjórnvald eða annar aðili sem vinnur með persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila. 
 
Aðalrök Siðmenntar snúa að 4. tl. 1. mgr. 11. gr. laganna. Þar kemur fram að vinnslan sé heimil fari hún fram 
sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða annars aðila sem starfar ekki í hagnaðarskyni og hefur 
stjórnmálaleg, heimspekileg, trúarleg eða stéttarfélagsleg markmið, enda nái vinnslan einungis til meðlima eða 
fyrrum meðlima viðkomandi aðila eða einstaklinga sem eru í reglulegu sambandi við hann í tengslum við 
tilgang hans, persónuupplýsingar séu ekki fengnar þriðja aðila í hendur án samþykkis hins skráða og gerðar séu 
viðeigandi verndarráðstafanir. 



Samskonar krafa er í 2. mgr. d. lið 9. gr. GDPR reglugerðarinnar ((EU) 2016/679), sem innleidd var með lögum 
90/2018. Þar kemur fram heimild um vinnslu sérstakra flokka persónuupplýsinga ef vinnslan fer fram, með 
viðeigandi verndarráðstöfunum, sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða annars aðila sem starfar 
ekki í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, heimspekileg, trúarleg eða stéttarfélagsleg markmið, enda nái 
vinnslan einungis til meðlima eða fyrrum meðlima viðkomandi aðila eða þeirra sem eru í reglulegu sambandi 
við hann í tengslum við tilgang hans, auk þess sem persónuupplýsingar séu ekki fengnar þriðja aðila í hendur án 
samþykkis hinna skráðu 
 
 
 
Lokaorð: 
Að ofangreindu er því ljóst að það liggja lögvarðir hagsmunir að baki kröfunni um að miðlun umræddra 
upplýsinga, í þeim tilgangi að Siðmennt geti rækt lögbundið hlutverk sitt, brjóti ekki í bága við 
persónuverndarlög, sé gætt meðalhófs og ekki afhentar ítarlegri upplýsingar en nauðsynlegt er.  
Verði þess krafist af ábyrgðaraðila verður hægt að vinna þennan lista með persónuverndarfulltrúa Þjóðskrár 
Íslands í samræmi við 35. gr. laga nr. 90/2018. Mikilvægt er þó að gæta að því við gerð slíkra lista að 
einstaklingar geti nýtt andmælarétt sinn skv. 21. gr. umræddra laga og óskað eftir að láta fjarlægja upplýsingar 
um sig af listanum, hvort sem er í heild eða að hluta. 
Einnig er farið fram á með þessu bréfi að málið verði leyst í takti við málshraðareglu stjórnsýslulaga. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-------------------------------------- 
Tómas Kristjánsson 

stjórnarmaður Siðmenntar 

Reykjavík, 10. apríl 2019 
 
 

-------------------------------------- 
Sævar Finnbogason 

stjórnarformaður Siðmenntar
 





 
 
Þjóðskrá Íslands 
Borgartúni 21 
105 Reykjavík 

 
 

Reykjavík, 30.09.2019 
 

 
 
Efni: Krafa um afhendingu lista yfir skráningar í trú- og lífsskoðunarfélag 
 
Skv. bréfi dagsettu 05.10.2018 (tilvísun 2018100602/8.3.2) var í tengslum við gildistöku nýrra laga um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 á grundvelli nýju GDPR reglugerðarinnar öll 
vinnsla persónuupplýsinga hjá Þjóðskrá Íslands endurskoðuð. Þar var lagt mat á lögmæti þess að skráð 
trú- og lífsskoðunarfélög hafi fram að því fengið afhenta lista yfir einstaklinga sem skráðir voru í 
viðkomandi trú- eða lífsskoðunarfélag í þjóðskrá. 
Í bréfinu var vitnað í ákvæði 8. gr. laganna og þar tekið fram í 2. tl. að persónuupplýsingar skulu vera 
fengnar með skýrt tilgreindum og lögmætum tilgangi og ekki unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt 
sé þeim tilgangi.  
Þar á eftir var fullyrt að engin skýr lagaheimild væri til afhendingar áðurgreindra lista en upplýsingarnar 
sem þar komi fram væru viðkvæmar persónuupplýsingar, skv. gildandi lögum um persónuvernd og 
vinnslu persónuupplýsinga. Þá kom fram að umræddar upplýsingar innihaldi kennitölu, nafn, 
fjölskyldunúmer, lögheimili og það trú- eða lífsskoðunarfélag sem viðkomandi er skráður í. 
 
 
Afstaða Ásatrúarfélagsins: 
Til að Ásatrúarfélagið uppfylli skilyrði 4. mgr. 3. gr. laga nr. 108/1999 um lágmarksfjölda félagsmanna 
sem ráðherra setur skv. reglugerð nr. 106/2014 um skráningu trúfélaga og lífsskoðunarfélaga þá þarf að 
liggja fyrir gildandi félagatal. Þjóðskrá Íslands býr yfir þessum upplýsingum skv. þeirra eigin 
staðhæfingum en neitar að afhenda þær. Fram að gildistöku laga nr. 90/2018 hafði slíkur listi verið 
afhentur reglulega til skráðra trú- og lífsskoðunarfélaga gegn gjaldi, skv. 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga 
nr. 37/1993, og því augljóst að upplýsingarnar eru fyrirliggjandi hjá Þjóðskrá.  
Þjóðskrá hefur líka haldið því fram að málið snúist um innheimtu sóknargjalda (ÚNU18050016) en sú 
túlkun stangast á við heimild í lögum nr. 90/2018 þess efnis að Ásatrúarfélagið fái þessar upplýsingar 
afhentar til að uppfylla lögbundna skyldu sína sem skráð lífsskoðunarfélag. 
 
 
Skilgreiningar: 
Eitt af meginhlutverkum Þjóðskrár Íslands er að annast almannaskráningu, útgáfu vottorða og skilríkja, 
sbr. 1. gr. laga nr. 54/1962 um þjóðskrá og almannaskráningu. Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. laganna veitir 
Þjóðskrá Íslands upplýsingar um aðsetur manna og önnur atriði samkvæmt skrám sínum og gögnum 
eftir reglum sem ráðherra setur.  
Upplýsingar um trúarbrögð og lífsskoðun eru flokkaðar sem viðkvæmar persónuupplýsingar skv. 3. tl. 
a 3. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. 
Þjóðskrá Íslands telst vera ábyrgðaraðili sem er skilgreindur í 6. tl. 3. gr. laganna sem einstaklingur, 
lögaðili, stjórnvald eða annar aðili sem ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang og aðferðir við 
vinnslu persónuupplýsinga. 
Ásatrúarfélagið telst vera vinnsluaðili sem skilgreindur er í 7. tl. 3. gr. laganna sem einstaklingur, 
fyrirtæki, stjórnvald eða annar aðili sem vinnur persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila á grundvelli 
samnings þar að lútandi. Slíkur samningur nefnist vinnslusamningur og þarf að uppfylla tiltekin skilyrði 
sem sett eru í persónuverndarlögum.  
Meginregla um heimild til vinnslu persónuupplýsinga er í 8. gr. laga nr. 90/2018. Eins og kemur fram 
hér að framan, og Þjóðskrá benti á, þá skal við vinnslu persónuupplýsinga þess gætt að þær séu fengnar 



í skýrt tilgreindum, lögmætum og málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og 
ósamrýmanlegum tilgangi. 
 
 
Önnur lagarök: 
Aðalrök Ásatrúarfélagsins snúa að sérákvæði í 4. tl. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018. Þar kemur fram að 
vinnslan sé heimil fari hún fram sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða annars aðila sem 
starfar ekki í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, heimspekileg, trúarleg eða stéttarfélagsleg 
markmið, enda nái vinnslan einungis til meðlima eða fyrrum meðlima viðkomandi aðila eða 
einstaklinga sem eru í reglulegu sambandi við hann í tengslum við tilgang hans, persónuupplýsingar 
séu ekki fengnar þriðja aðila í hendur án samþykkis hins skráða og gerðar séu viðeigandi 
verndarráðstafanir. Samskonar krafa er í 2. mgr. d. lið 9. gr. GDPR reglugerðarinnar ((EU) 2016/679), 
sem innleidd var með lögum 90/2018. 
 
Þær lagalegu skyldur sem eru settar á trú- og lífsskoðunarfélög í lögum nr. 108/1999 eru m.a. að halda 
skrá yfir meðlimi félagsins skv. 3. mg. 9. gr. laganna og skyldu forstöðumanns félagsins til að gæta þess 
að sá sem leitar inngöngu heyri ekki samtímis til öðru skráðu trúfélagi, lífsskoðunarfélagi eða 
þjóðkirkjunni eins og kemur fram í 1. mgr. 9. gr. laganna.  
 
Jafnframt er í 6. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 90/2018 tekið fram að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil ef 
hún er nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna sem ábyrgðaraðili eða þriðji maður gætir nema hagsmunir 
eða grundvallarréttindi og frelsi hins skráða sem krefjast verndar persónuupplýsinga vegi þyngra. Inn á 
þetta verður betur komið hér að neðan þar sem rakinn er úrskurður úrskurðanefndar um upplýsingamál 
nr. 804/2019. 
Þessi skylda í sérlögum og áðurnefnd ákvæði laga nr. 90/2018 á að teljast næg heimild til að þau gögn 
sem félögin þurfta til að uppfylla lagalega skyldu sína fáist afhent frá þeim eina aðila sem sannarlega 
hefur þau að geyma; Þjóðskrá. 
 
Sú ákvörðun Þjóðskrár að ekki sé hægt að afhenda þessar upplýsingar til trú- og lífsskoðunarfélaga 
vegna þess að það sé ekki skýr ákvæði í lögum um að það sé heimilt teljum við að brjóti í bága við 
lögmætisreglu stjórnsýslulaga. Eins og fram kom á fundi með forstjóra Þjóðskrár þá er þessi ákvörðun 
mjög íþyngjandi fyrir starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga í landinu. Því er alveg ljóst að skv. 
lögmætisreglunni verður slík íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun að styðjast við heimild í lögum, sem við 
teljum hana ekki gera.  
 
Í máli Umboðsmanns Alþingis nr. 9248/2017 gat umboðsmaður ekki ráðið af afgreiðslu málsins á hvaða 
lagagrundvelli kvartanda hefði verið synjað um aðgang að gögnum. Benti umboðsmaður á að það leiddi 
af lögmætisreglu íslensks stjórnsýsluréttar að fella þyrfti beiðnir um aðgang að gögnum í réttan 
lagalegan farveg. Það yrði því að teljast verulegur annmarki ef það teldist heimilt að afgreiða slíkar 
beiðnir án þess að byggja á lögum sem fjölluðu um rétt til aðgangs að gögnum. Umboðsmaður taldi því 
að afgreiðsla ráðuneytisins á gagnabeiðni A hefði ekki verið í samræmi við lög. Þar sem Þjóðskrá hefur 
ekki getað bent á þá lagagrein sem gerir umbeðna miðlun persónuupplýsinga ólögmæta þá lítum við 
svo á að lagaleg heimild sé til staðar. 
 
Einnig hefur nokkuð borið á því að Þjóðskrá telji sig ekki getað safnað þessum upplýsingum saman 
með einföldum hætti. Í kröfu Óháða safnaðarins, sem tekin var fyrir í úrskurði úrskurðanefndar 
upplýsingamála nr. 816/2019, féll úrskurðurinn Þjóðskrá í hag á þeim forsendum að umbeðnar 
upplýsingar væru ekki fyrirliggjandi í skilningi 1. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 14. gr. upplýsingalaga. Þetta 
var rætt á fundi með forstjóra Þjóðskrár þar sem kom fram að þær upplýsingar sem trú- og 
lífskoðunarfélög fara fram á væri ekki erfitt að taka saman, ólíkt kröfu Óháða safnaðarins. 
 
 
Lokaorð: 
Ásatrúarfélagið telur Þjóðskrá vera vel í stakk búna og sína lagalegu skyldu til að leysa þetta mál með 
aðstoð persónuverndarfulltrúa og þeirra lögfræðinga sem starfa innan stofnunarinnar með annars konar 



hætti en í svarbréfi sem barst Siðmennt 17. apríl 2019 (tilvísun ÞÍ: 2019041174/5.0). Í úrskurði 
úrskurðanefndar um upplýsingamál nr. 804/2019 er Þjóðskrá bent á að þegar beiðni verður ekki talin 
hafa fengið efnislega meðferð á lægra stjórnsýslustigi hefur úrskurðarnefndin fellt ákvörðun úr gildi og 
vísað málinu aftur til nýrrar meðferðar hjá kærða. Þetta eru skýr fyrirmæli til Þjóðskrár um að taka 
efnislega ákvörðun um málið í stað þess að bíða úrskurðar hjá Persónuvernd sem nú þegar hefur tekið 
meira en ár í að leysa úr málinu sökum gríðarlegs álags.  
Í sama úrskurði kom fram að nefndin hefði kynnt sér eyðublöð Þjóðskrár og taldi að þar kæmu ekki 
fram upplýsingar sem gætu talist viðkvæmar þegar um var að ræða aðgang trúfélagsins eða 
lífsskoðunarfélagsins sjálfs sem um ræðir. Þannig taldi hún að ekki væri um að ræða hættu á að 
einkahagsmunir skaðist ef félaginu verði veittur aðgangur að þeim. Var það því mat nefndarinnar að 
hagsmunir kæranda af því að fá aðgang að gögnunum vegi við þessar aðstæður þyngra en hagsmunir 
sem mæla með því að þeim sé haldið leyndum í skilningi 3. mgr. 14. gr. upplýsingalaga. Var Þjóðskrá 
Íslands gert að veita kæranda, Siðmennt – félagi siðrænna húmanista á Íslandi, aðgang að 
skráningarbeiðnum þeirra einstaklinga sem skráðir eru í félagið. 
 
Eins og bent hefur verið á þá tryggja sérlög um trú- og lífskoðunarfélög nr. 108/1999 heimild félaganna 
til að búa yfir þessum upplýsingum og heimild félaganna til vinnslu á þessum upplýsingum er skýrt 
heimiluð í 4. tl. 1. mgr. 11. gr. lag nr. 90/2018. 
Að ofangreindu er því ljóst að það liggja lögvarðir hagsmunir að baki kröfunni um að miðlun umræddra 
upplýsinga, í þeim tilgangi að Ásatrúarfélagið og önnur trú- og lífskoðunarfélög geti rækt lögbundið 
hlutverk sitt, brjóti ekki í bága við persónuverndarlög. 
Þar sem meginreglur laga segja til um það þá telur félagið næga lagaheimild til að gera vinnslusamning 
milli Þjóðskrár og félagsins um vinnslu á þeim persónuupplýsingum sem lög kveða á um að félagið eigi 
að búa yfir. Félagið ábyrgðist þá að öll vinnsla persónuupplýsinga verði skv. 8. gr. laga nr. 90/2018. 
Umræddar upplýsingar innihalda kennitölu, nafn, fjölskyldunúmer, lögheimili og það trú- eða 
lífsskoðunarfélag sem viðkomandi er skráður í. 
 
Á fundi með forstjóra Þjóðskrár komu fram vangaveltur um þessa nýlegu persónuverndarreglugerð og 
þá horft til þess að möguleg lausn á þessu máli væri að henni þyrfti að breyta til að leyfa þann aðgang 
sem Ásatrúarfélagið fer fram á. Þessu erum við ósammála og bendum í því samhengi á viðtali við Helgu 
Þórisdóttur, forstjóra Persónuverndar, í Bítinu á Bylgjunni að morgni 24. september þar sem hún sagði 
að álitamál hefðu komið upp vegna nýju persónuverndarlöggjafarinnar en það séu ekki í bígerð 
breytingar á lögunum. Þessi leið er því ófær fyrir trú- og lífsskoðunarfélög sem telja starf sitt í upplausn 
vegna skorts á þessum upplýsingum. 
 
Í ljósi alls þessa sem kemur fram hér að framan þá veltum við upp þeirri hugmynd að hugsanlega hafi 
fræðsla til Þjóðskrár ekki verið nægilega skýr í þessum efnum og hugsanlega hefði átt að leita fleiri 
sjónarmiða áður en svona íþyngjandi ákvörðun er tekin. 
Einnig er farið fram á með þessu bréfi að málið verði leyst í takti við málshraðareglu stjórnsýslulaga. 
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Álit um heimild Þjóðskrár Íslands til afhendingar
persónuupplýsinga um meðlimi trú- og
lífsskoðunarfélaga
Mál nr. 2019/25
2.1.2020

Persónuvernd hefur veitt álit um heimild til afhendingar persónuupplýsinga um
meðlimi trú- og lífskoðunarfélaga frá Þjóðskrá Íslands til félaganna sjálfra.

Í álitinu kemur meðal annars fram að einstaklingum sé frjálst að skrá sig í trú- eða
lífsskoðunarfélag að eigin vali og að senda Þjóðskrá tilkynningu um skráninguna. Verði
því ekki talin hætta á að persónuvernd hinna skráðu skaðist ef slíku félagi, sem hinir
skráðu kjósa sjálfir að skrá sig í, sé veittur aðgangur að upplýsingum um aðild þeirra að
félaginu. Í álitinu er því komist að þeirri niðurstöðu að Þjóðskrá Íslands sé heimilt að
afhenda trú- og lífsskoðunarfélögum upplýsingar um hverjir séu skráðir meðlimir í
viðkomandi félagi.

Álit
Hinn 20. desember 2019 samþykkti stjórn Persónuverndar svohljóðandi álit í máli nr.
2019/25:

I.

Málsmeðferð

1.

Tildrög máls
Þann 10. janúar 2019 barst Persónuvernd bréf frá lífsskoðunarfélaginu Siðmennt þar sem
óskað er eftir áliti stofnunarinnar á synjun Þjóðskrár Íslands um afhendingu upplýsinga
um þá sem skráðir eru í félagið.

Í bréfi Siðmenntar segir að félagið hafi verið skráð lífsskoðunarfélag skömmu eftir
samþykkt frumvarps til laga nr. 6/2013, sem breyttu lögum nr. 108/1999, um skráð
trúfélög og lífsskoðunarfélög. Skráning sé m.a. rafræn og geti einstaklingar skráð
félagsaðild með því að skrá sig á vefsíðu Þjóðskrár með rafrænum skilríkjum. Trú- og
lífsskoðunarfélög hafi  reglulega fengið upplýsingar frá Þjóðskrá Íslands um nöfn og
kennitölur nýrra félaga.



Í bréfinu segir að Þjóðskrá hafi  tilkynnt Siðmennt, sem og öðrum trú- og
lífsskoðunarfélögum, að hætt verði að miðla upplýsingum um nöfn og kennitölur þeirra
einstaklinga sem skrá sig í félögin. Eingöngu verði upplýst um fjölda nýrra skráninga.
Einnig segir að þessi ákvörðun geri Siðmennt, sem og öðrum trú- og
lífsskoðunarfélögum, mjög erfitt fyrir því nær ómögulegt sé að hafa samband við skráða
meðlimi þar sem þjóðskrá sé eina skráin sem haldi utan um trú- og lífsskoðunaraðild
íslenskra borgara. Þá segir að þessi ákvörðun sé alvarleg hömlun á eðlilega starfsemi
Siðmenntar því bróðurpartur af allri innri vinnu félagsins sé unninn út frá upplýsingum
um félagsaðild þeirra sem sæki þjónustu til félagsins.

Með bréfi Siðmenntar fylgdi bréf Þjóðskrár Íslands til félagsins, dags. 5. október 2018,
þar sem stofnunin tilkynnir um að afhendingu félagalista sé hætt. Í bréfinu segir að í
tengslum við gildistöku nýrra laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu
persónuupplýsinga, hafi verið lagt mat á lögmæti þess að skráð trú- og lífsskoðunarfélög
fái afhenta lista yfir einstaklinga sem skráðir séu í viðkomandi félög í þjóðskrá. Í bréfinu
segir að engin skýr lagaheimild sé til afhendingar fyrrgreindra lista en upplýsingarnar
sem um ræðir séu viðkvæmar í skilningi laga nr. 90/2018. Þá er það áréttað að í
skráningu einstaklinga í trú- eða lífsskoðunarfélag í þjóðskrá felist ekki að Þjóðskrá
Íslands hafi  sérstakt félagatal trú- eða lífsskoðunarfélaga. Einungis sé um að ræða
skráningu á því hvert sóknargjöld skuli renna samkvæmt ákvæðum laga nr. 91/1987,
um sóknargjöld o.fl., og lögum nr. 108/1999, um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Að
lokum segir í bréfinu að það sé mat stofnunarinnar að henni sé ekki heimilt að afhenda
umrædda lista og muni hún framvegis einungis afhenda skráðum trú- og
lífsskoðunarfélögum ópersónugreinanlegar upplýsingar um skráningu í félögin.

Með bréfi, dags. 5. apríl 2019, var Þjóðskrá Íslands boðið að tjá sig um framkomna
álitsbeiðni. Svar barst með bréfi, dags. 17. s.m. Í bréfi Þjóðskrár segir að um árabil hafi
tíðkast að afhenda skráðum trú- og lífsskoðunarfélögum lista yfir einstaklinga sem
skráðir eru í viðkomandi félag í þjóðskrá. Í bréfinu segir að fyrirkomulagið hafi verið
þannig að félögin hafi sent inn sérvinnslubeiðni til Þjóðskrár þar sem óskað hafi verið
eftir listum yfir þá einstaklinga sem um ræði. Umræddir listar hafi  innihaldið
upplýsingar um kennitölu, nafn, fjölskyldunúmer, lögheimili og það trú- eða
lífsskoðunarfélag sem viðkomandi hafi verið skráður í samkvæmt þjóðskrá. Þá eru
ítrekuð þau sjónarmið sem komu fram í fyrrgreindu bréfi  Þjóðskrár Íslands til
Siðmenntar, dags. 5. október 2018, og áréttað að það sé mat stofnunarinnar að engin skýr
lagaheimild sé til staðar til afhendingar umræddra lista með þeim viðkvæmu
persónuupplýsingum sem í þeim felast.

II.

Álit Persónuverndar

1.

Gildissvið laga nr. 90/2018 – Ábyrgðaraðili
Gildissvið laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 1.
mgr. 4. gr. þeirra laga, og þar með valdsvið Persónuverndar, sbr. 39. gr. laganna, nær til
vinnslu persónuupplýsinga sem er sjálfvirk að hluta eða í heild og vinnslu með öðrum
aðferðum en sjálfvirkum á persónuupplýsingum sem eru eða eiga að verða hluti af skrá.



Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar
upplýsingar, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, sbr.
2. tölul. 3. gr. laganna, og vinnsla er sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar sem
persónuupplýsingar eru unnar, hvort sem vinnslan er sjálfvirk eða ekki, sbr. 4. tölul.
sömu greinar.

Sá sem ber ábyrgð á að vinnsla persónuupplýsinga samrýmist lögum nr. 90/2018 er
nefndur ábyrgðaraðili. Samkvæmt 6. tölulið 3. gr. laganna er þar átt við einstakling,
lögaðila, stjórnvald eða annan aðila sem ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang
og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 7. tölul. 4. gr. reglugerðarinnar. Eins og
hér háttar til telst Þjóðskrá Íslands vera ábyrgðaraðili að umræddri vinnslu.

2.

Lagaumhverfi
Svo að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil verður ávallt að vera fullnægt einhverju
skilyrðanna í 9. gr. laga nr. 90/2018. Þegar um ræðir vinnslu persónuupplýsinga á
vegum stjórnvalda koma helst til greina 3. tölul., þess efnis að vinna megi með
persónuupplýsingar sé það nauðsynlegt til að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á
ábyrgðaraðila, og 5. tölul., þess efnis að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil sé hún
nauðsynleg vegna verks sem unnið er í þágu almannahagsmuna eða við beitingu
opinbers valds sem ábyrgðaraðili, eða þriðji maður sem upplýsingum er miðlað til, fer
með.

Séu upplýsingar viðkvæmar þarf einnig að vera fullnægt einhverju viðbótarskilyrðanna
fyrir vinnslu slíkra upplýsinga samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018, en
upplýsingar um trúarbrögð og lífsskoðanir eru viðkvæmar, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 3. gr.
laganna. Þegar um ræðir stjórnvöld getur þá 7. tölul. komið til greina, þess efnis að
vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga sé heimil sé hún nauðsynleg af ástæðum sem
varða verulega almannahagsmuni og fari fram á grundvelli laga sem kveði á um
viðeigandi og sértækar ráðstafanir til að vernda grundvallarréttindi og hagsmuni hins
skráða. Í þessu samhengi er bent á að samkvæmt 55. lið formálsorða reglugerðar (ESB)
2016/679 fer vinnsla persónuupplýsinga af hálfu opinberra yfirvalda í þeim tilgangi að
vinna að markmiðum opinberlega viðurkenndra trúarsamtaka fram með vísan til
almannahagsmuna. Þá getur 2. tölul. 11. gr. átt við, þess efnis að vinnsla slíkra
upplýsinga sé heimil sé hún nauðsynleg til að ábyrgðaraðili geti staðið við
skuldbindingar sínar samkvæmt löggjöf um almannatryggingar og félagslega vernd.
Þegar vinnsla persónuupplýsinga fer fram á grundvelli heimildar í lögum gildir það
viðmið að eftir því sem vinnslan hefur í för með sér meiri íhlutun í einkalíf hinna skráðu,
þeim mun ótvíræðara verður slíkt lagaákvæði að vera, sbr. t.d. athugasemdir við 2. tölul.
11. gr. laganna í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 90/2018. Þá segir í 165. lið
formálsorða reglugerðar (ESB) 2016/679 að reglugerðin virði þá stöðu sem kirkjudeildir
og trúarsamtök eða trúfélög hafi í aðildarríkjum samkvæmt fyrirliggjandi
stjórnskipunarlögum og dragi hana ekki í efa. Að lokum telst heimil vinnsla viðkvæmra
persónuupplýsinga sem fer fram sem liður í lögmætri starfsemi stofnunar, samtaka eða
annars aðila sem starfar ekki í hagnaðarskyni og hefur stjórnmálaleg, heimspekileg,
trúarleg eða stéttarfélagsleg markmið, enda nái vinnslan einungis til meðlima eða
fyrrum meðlima viðkomandi aðila eða einstaklinga sem eru í reglulegu sambandi við



hann í tengslum við tilgang hans, persónuupplýsingar séu ekki fengnar þriðja aðila í
hendur án samþykkis hins skráða og gerðar séu viðeigandi verndarráðstafanir, sbr. 4.
tölul. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018.

Auk heimildar samkvæmt framangreindu verður vinnsla persónuupplýsinga ávallt að
fullnægja öllum grunnkröfum 1. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2018, þ. á m. um að þess skuli
gætt við vinnslu persónuupplýsinga að þær séu fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum
og málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi (2.
tölul.); að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað
við tilgang vinnslunnar (3. tölul.); að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum, en
persónuupplýsingum sem séu óáreiðanlegar eða ófullkomnar, miðað við tilgang vinnslu
þeirra, skuli eytt eða þær leiðréttar án tafar (4. tölul.); (5. tölul.); og að viðeigandi öryggi
þeirra sé tryggt (6. tölul.).

Við beitingu laga nr. 90/2018 verður einnig að líta til ákvæða í annarri löggjöf sem við
eiga hverju sinni. Samkvæmt a. lið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 70/2018, um Þjóðskrá Íslands,
hefur stofnunin það hlutverk að sjá um þjóðskrá og tengdar skrár samkvæmt lögum sem
gilda um þjóðskrá hverju sinni. Eins og hér háttar til reynir þá m.a. á lög nr. 54/1962, um
þjóðskrá og almannaskráningu. Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. þeirra laga er Þjóðskrá Íslands
heimil vinnsla persónuupplýsinga, þ. á m. um trúarbrögð, í þeim tilgangi að sinna
lögbundnu hlutverki sínu samkvæmt þeim lögum að uppfylltum skilyrðum laga nr.
90/2018. Í 4. gr. laga nr. 54/1962 segir að almannaskráning skuli byggjast á m.a.
skýrslum forstöðumanna skráðra trú- eða lífsskoðunarfélaga eða einstaklinga sem starfi
í nafni þeirra og hafi fengið löggildingu sýslumanns til Þjóðskrár Íslands um nafngjafir
við skírnir eða nafngjafir án skírna, hjónavígslur og mannslát auk sérstakra upplýsinga
frá sömu aðilum, sbr. 2. og 6. tölul. ákvæðisins. Í 9. gr. laganna segir jafnframt að
Þjóðskrá Íslands skuli árlega gera íbúaskrá fyrir hvert sveitarfélag með nöfnum allra
einstaklinga sem aðsetur hafi í því 1. desember, ásamt upplýsingum um fæðingardag og
þau atriði önnur um hvern einstakling, sem máli skipti fyrir opinber not skránna. Þá
segir í 10. gr. laganna að í janúarmánuði ár hvert skuli Þjóðskrá senda sveitarstjórnum og
skattyfirvöldum eintak af íbúaskrá viðkomandi umdæmis og í 17. gr. laganna að
sóknargjöld skuli lögð á menn á sömu stöðum og tekjuskattur sé lagður á eftir íbúaskrá.

Í 1. gr. laga nr. 91/1987, um sóknargjöld o.fl., segir að skráð trú- og lífsskoðunarfélög eigi
hlutdeild í tekjuskatti eftir því sem sömu lög ákveði. Í 2. gr. sömu laga segir að fjárhæðin
skuli vera tiltekin upphæð fyrir hvern einstaklings, sem sé 16 ára og eldri í lok næstliðins
árs á undan gjaldári.

Í 8. gr. laga nr. 108/1999, um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög, segir að þeir sem séu
orðnir 16 ára geti tekið ákvörðun um inngöngu eða úrsögn í skráð trú- eða
lífskoðunarfélag. Í 1. mgr. 9. gr. sömu laga segir að um inngöngu í og aðild að trú- eða
lífsskoðunarfélagi gildi þau ákvæði sem lög og samþykki þeirra mæli fyrir um og að
forstöðumaður þess sem í hlut eigi skuli gæta þess að skilyrðum laga sé fullnægt og að
sá sem leiti inngöngu tilheyri ekki samtímis öðru skráðu trú- eða lífsskoðunarfélagi. Í 2.
mgr. segir að úrsögn úr slíku félagi skuli beint skriflega eða með persónulegri
tilkynningu til þess forstöðumanns sem í hlut eigi og að hann skuli gæta þess að
skilyrðum laganna sé fullnægt. Í 3. mgr. segir að forstöðumaður skuli skrá inngöngu eða
úrsögn og láta í té vottorð því til staðfestu. Þá segir í 4. mgr. sama ákvæðis að gildistími



skráningar vegna sérstakra atriða í sambandi við aðild að félagi, svo sem álagningar
opinberra gjalda, ráðist af lögmætri tilkynningu til þjóðskrár, að því leyti sem
tilkynningin ráði skráningunni.

Að auki má hér líta til þess að samkvæmt 14. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er
stjórnvöldum skylt, sé þess óskað, að veita aðila sjálfum aðgang að fyrirliggjandi
gögnum hafi þau að geyma upplýsingar um hann sjálfan. Liggur fyrir úrskurður
úrskurðarnefndar um upplýsingamál, dags. 3. júlí 2019 (mál nr. 804/2019), þar sem fram
kemur að undir þetta ákvæði getur fallið aðgangur félags að upplýsingum um eigin
félagsmenn hjá stjórnvöldum sem tengjast félagsaðildinni.

3.

Álit Persónuverndar
Af fyrrgreindum ákvæðum laga nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu, er ljóst
að Þjóðskrá Íslands ber að halda úti skrá um aðild einstaklinga að skráðum trúfélögum
sem byggjast á gögnum sem berast henni, meðal annars frá forstöðumönnum þeirra
félaga. Eins og framan greinir þá gildir það viðmið að eftir því sem vinnslan hefur í för
með sér meiri íhlutun í einkalíf hinna skráðu, þeim mun ótvíræðari verður slíkt
lagaákvæði að vera.

Einstaklingum er frjálst að skrá sig í trú- eða lífsskoðunarfélag að eigin vali og senda
Þjóðskrá tilkynningu um skráninguna. Verður ekki talin hætta á að persónuvernd hinna
skráðu skaðist ef slíku félagi, sem hinir skráðu kjósa sjálfir að skrá sig í, er veittur
aðgangur að upplýsingum um aðild þeirra að félaginu. Er það því mat Persónuverndar
að Þjóðskrá Íslands sé heimilt á grundvelli 3. tölul. 9. gr. og 7. tölul. 1. mgr. 11. gr. laga nr.
90/2018 að upplýsa trú- og lífsskoðunarfélög um hverjir hafa skráð sig í þau, enda er
félögunum heimil vinnsla persónuupplýsinga um meðlimi sína á grundvelli 4. tölul. 11.
gr. 90/2018.

Persónuvernd vekur þó athygli á að ávallt þarf að gæta að þeirri meginreglu að ekki sé
unnið með persónuupplýsingar umfram það sem nauðsynlegt er með hliðsjón af
tilgangi vinnslunnar. Í því samhengi er Þjóðskrá Íslands bent á að þegar trú- og
lífsskoðunarfélög eru upplýst um hverjir eru aðilar að þeim skal stofnunin ekki miðla
frekari upplýsingum en þörf er á í því skyni.

Á l i t s o r ð
Þjóðskrá Íslands er heimilt að veita skráðum trú- og lífsskoðunarfélögum aðgang að
upplýsingum um hverjir eru skráðir meðlimir í þeim samkvæmt tilkynningu þeirra til
stofnunarinnar.

Í Persónuvernd, 20. desember 2019

Björg Thorarensen
formaður

Aðalsteinn Jónasson               Ólafur Garðarsson

Vilhelmína Haraldsdóttir





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


