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Útdráttur 
 

Notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum í markaðssetningarskyni: Hvaða skyldur 

þarf að uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum? 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau álitaefni sem geta vaknað í tengslum við 

notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum til að beina skilaboðum til notenda miðlanna í 

aðdraganda kosninga. Gerð verður grein fyrir því hver gegnir hlutverki ábyrgðaraðila og 

vinnsluaðila. Þá verður gerð grein fyrir hvaða skyldur þarf að uppfylla við notkun 

stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum í markaðssetningarskyni. Auk þess verður skoðað til 

hvaða ráðstafana stjórnmálasamtök þurfi að grípa til svo fullnægjandi persónuvernd sé tryggð 

samkvæmt lögum nr. 90/2018. Reglugerð (ESB) nr. 2016/679 var innleidd með framangreindum 

lögum. Til þess að geta greint frá hvaða skyldur stjórnmálasamtök þurfi að uppfylla við notkun á 

samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni þarf að skýra frá gildissviði laga nr. 90/2018. Við 

afmörkun á gildissviði laganna verða sérstaklega skilgreint hugtökin „persónuupplýsingar“ og 

„vinnsla“. Fjallað verður almennt um markaðssetningu á samfélagsmiðlum og hlutverk 

mismunandi aðila sem koma að henni. Stjórnmálasamtök viðhafa mismunandi vinnslu þegar 

samfélagsmiðlar eru notaðir til að beina markaðsskilaboðum til notenda miðilsins. Því kann 

niðurstaðan að vera sú að aðilar komi fram í mismunandi hlutverkum. Í því sambandi voru helstu 

niðurstöður þær að stjórnmálasamtök gegna hlutverki ábyrgðaraðila. Samfélagsmiðlar, 

auglýsingastofur og greiningaraðilar geta hins vegar gegnt mismunandi hlutverki eftir því hvaða 

vinnsluaðferð er notuð. Hvað varðar réttarsamband stjórnmálasamtaka og annarra aðila getur því 

reynt á sjónarmið um sameiginlega ábyrgð. Að lokum verður skoðað hvaða skyldur þurfi að 

uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum. Öll vinnsla verður að byggja á 

heimild í lögum nr. 90/2018. Stjórnmálasamtök geta byggt vinnslu persónuupplýsinga notenda 

samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni á samþykki og lögmætum grundvelli. Helstu 

niðurstöður voru þær að stjórnmálasamtök þurfi að grípa til ráðstafana til að tryggja að hinir 

skráðu einstaklingar fái skýra og aðgengilega fræðslu til að vinnsla teljist lögmæt og gagnsæ. 

Stjórnmálasamtök geti ekki gengið út frá því með vissu að fræðsla samfélagsmiðla sé í samræmi 

við lög nr. 90/2018.  
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Abstract 
 

The use of social media for marketing purposes by political parties: Which obligations 

must be met for the use of social media by political parties? 

 

The aim of this essay is to shed light on issues that may arise when political parties use social 

media to target specific groups of people for upcoming elections. First the different roles of 

different actors in data processing will be examined, such as the definition of controller or 

processor. Then, the obligations that political parties must meet when using social media for 

political campaigning will be analysed. Finally, the adequate level of data protection required 

according to Act no. 90/2018, which implements Regulation (EU) 2016/679, will further 

examined. In order to examine which obligations must be met for the use of social media by 

political parties, the scope of Act no. 90/2018 will be analysed. In that context, the definitions of 

“personal data” and “processing” will be examined. Then, social media marketing will be 

discussed and specifically, the roles of relevant actors in that context. Political parties may carry 

out various processing operations when they use social media for political campaigning, which is 
why parties may have different roles. Thus, the roles of different actors in this regard will 

therefore be analysed. The main conclusion in this regard was that political parties are 

controllers. However, social media, data analysts, and/or ad tech companies can act as a 

controller or processor depending on which processing operation they carry out. Thus, joint 

controllership can exist in relation to some of the processing operations for which the political 

parties and other actors carry out. Finally, the obligations that political parties must meet when 

using social media will be analysed. Processing of personal data must have legitimate basis in 

accordance with Act no. 90/2018. The main conclusion of this essay is that political parties need, 

among other things, to take measures to provide the data subject with information to ensure 

lawful and transparent processing. Political parties cannot assume that social media provide the 

data subjects with information according to Act no. 90/2018. 
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1 Inngangur 

Ör tækniþróun hefur skapað nýjar áskoranir fyrir persónuvernd.
1
 Með tilkomu snjallsíma hefur 

fleira fólk óheftan aðgang að Netinu í sínu daglega lífi.
2
 Samfélagsmiðlar eru notaðir af 

milljörðum manna um allan heim, en Facebook greindi meðal annars frá því árið 2019 að virkir 

notendur miðilsins væru mánaðarlega um 2,38 milljarða.
3
 Netið gerir einstaklingum mögulegt að 

birta persónuupplýsingar á tiltölulega auðveldan máta, til dæmis með samfélagsmiðlum.
4
 Tæknin 

hefur gefið bæði einkafyrirtækjum og opinberum aðilum kleift að nýta persónuupplýsingar í 

daglegri starfsemi sinni í stórtækari mæli en áður hefur þekkst.
5
  

Á síðustu árum hefur þróunin jafnframt verið sú að stjórnmálasamtök hafa notað 

samfélagsmiðla til að afmarka markhópa og beina markaðsskilaboðum til þeirra.
6
 

Stjórnmálasamtök geta notað markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla beint eða notað þjónustu 

annarra aðila, svo sem hjá auglýsingastofum og greiningaraðilum (e. data brokers, data analysts 

and ad tech companies).
7
 Fyrir alþingiskosningar árið 2016 og 2017 nýttu öll stjórnmálasamtökin 

sér samfélagsmiðla til að afmarka markhópa og beina markaðsskilaboðum að þeim. Af því tilefni 

gaf Persónuvernd út álit sem tók til þeirra flokka sem voru í framboði á umræddu tímabili. Þar 

kemur fram að með markaðsþjónustu samfélagsmiðla gátu stjórnmálaflokkar beint auglýsingum 

sérstaklega að ákveðnum markhópum út frá persónuupplýsingum þeirra. Þannig gat 

Miðflokkurinn sérstaklega beint markaðsskilaboðum til bænda á meðan Samfylkingin herjaði á 

konur í þéttbýli sem höfðu áhuga á mannréttindum. Þá hafi Sjálfstæðisflokkurinn sérstaklega 

ákvarðað að markaðsskilaboðum skyldi ekki vera beint að hópum sem höfðu áhuga á vinstri 

stjórnmálum. Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að kjósendum hefði ekki verið veitt 

                                                             
1
 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC, OJ 2016 L 119/1 (GDPR). grein 6. 
2
 Dr Kalpathy Ramaiyer Subramanian, „Influence of Social Media in Interpersonal Communication“ (2017) 38 

(109) International Journal Of Scientific Progress And Research 70. 
3
 Gil Appel o.fl., „The Future of Social Media in Marketing“ (2019) 48 (1) Journal of the Academy of Marketing 

Science 79. 
4
 Peter Blume, Databeskyttelsesret (4. útg., Jurist- og Økonomforbundets forlag 2013) 355–360. 

5
 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC, OJ 2016 L 119/1 (GDPR). 
6
 Álit Persónuverndar frá 5. mars 2020, í máli nr. 2020010116. 

7
 „Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users“ (European Data Protection Board) 9 

<https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202008_onthetargetingofsocialmediausers_en

.pdf> skoðað 1. febrúar 2021. 
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nægileg fræðsla um að persónuupplýsingar þeirra hefðu verið notaðar til að ná til þeirra með 

pólitískum markaðsskilaboðum.
8
 

Þann 14. apríl 2016 samþykkti Evrópuþingið nýja reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins 

(ESB) nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (hér eftir pvrg.).
9
 Ný lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 tóku gildi á Íslandi þann 15. júlí 2018 

(hér eftir pvl.), en með lögunum var persónuverndarreglugerðin leidd í íslenskan rétt. Samþykkt 

endurbótanna markaði tímamót í sögu persónuverndarlöggjafar í Evrópu. Um var að ræða 

umfangsmestu breytingar sem hafa verið gerðar á persónuverndarlöggjöfinni síðustu tvo 

áratugi.
10

 

Í ritgerð þessari leitast höfundur eftir að varpa ljósi á þau álitaefni sem geta vaknað í 

tengslum við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum í aðdraganda kosninga. Gerð verður 

grein fyrir því hver gegnir hlutverki ábyrgðaraðila og vinnsluaðila. Þá verður gerð grein fyrir 

hvaða skyldur þarf að uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum. Einnig verður 

gerð grein fyrir réttarstöðu einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga í 

markaðssetningartilgangi. Auk þess verður skoðað til hvaða ráðstafana stjórnmálasamtök þurfa 

að grípa til svo fullnægjandi persónuvernd sé tryggð samkvæmt pvl.  

Umfjölluninni verður þannig háttað að í öðrum kafla verður fjallað um misnotkun breska 

ráðgjafa- og greiningarfyrirtækisins Cambridge Analytica á persónuupplýsingum fjölda 

Facebook notenda. Fjallað verður um aðkomu Facebook að málinu og rannsókn bresku 

persónuverndarstofnunarinnar. Þá verður gerð grein fyrir þeim aðgerðum sem hefur verið gripið 

til í ljósi þessa máls og fleiri mála sem hafa komið upp í Evrópu síðastliðin ár.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður fjallað almennt um persónuverndarlöggjöfina og hvernig 

vernd persónuupplýsinga er einn þáttur í friðhelgi einkalífs. Fjallað verður um þróun löggjafar 

um vernd persónuupplýsinga innan Evrópu og hérlendis. Þá verður gerð grein fyrir landfræðilegu 

gildissviði pvl. og efnislegu gildissviði. Efnislegt gildissvið byggist á hugtökunum 

„persónuupplýsingar“ og „vinnsla“. Því verður gerð nánari grein fyrir þessum hugtökum. Einnig 

                                                             
8
 Álit Persónuverndar frá 5. mars 2020, í máli nr. 2020010116. 

9
 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC, OJ 2016 L 119/1 (GDPR). 
10

 „Umfangsmiklar endurbætur á persónuverndarlöggjöf Evrópu samþykktar“ (Persónuvernd) 

<https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/almennt-um-nyju-loggjofina/nr/2109> skoðað 1. 

febrúar 2021. 
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verður fjallað um hinar sérstöku vinnsluaðgerðir sem felast í gerð persónusniðs og sjálfvirkri 

ákvarðanatöku. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður fjallað almennt um markaðssetningu á samfélagsmiðlum. 

Fjallað verður um mismunandi hlutverk þeirra sem koma að markaðssetningu á 

samfélagsmiðlum. Með þeirri umfjöllun er leitast eftir því að auðvelda lestur ritgerðarinnar þegar 

vísað er í þau hugtök sem eiga við um tiltekna aðila. Þá verður fjallað um auglýsingaherferðir 

sem samfélagsmiðlar bjóða upp á. Í ljósi þess að öll stjórnmálasamtökin hérlendis notuðu 

Facebook til að beina markaðsskilaboðum í aðdraganda alþingiskosninga árið 2016 og 2017 var 

sérstaklega horft til hvaða markaðsþjónustu Facebook býður upp á. 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um notkun stjórnmálasamtaka á 

samfélagsmiðlum. Fjallað verður um þá þróun að stjórnmálasamtök nota nú samfélagsmiðla til 

að beina skilaboðum til einstaklinga og hvernig tækniþróun býður upp á möguleika til 

umfangsmeiri vinnslu. Þá verður einnig fjallað um hlutverk stjórnmálasamtaka, samfélagsmiðla, 

auglýsingastofa og greiningaraðila. Mikilvægt er að gera grein fyrir hlutverki þessara aðila þar 

sem mismunandi skyldur hvíla á þeim samkvæmt pvl. eftir því hvort þeir gegna hlutverki 

ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila 

Í sjötta kafla kemur meginþungi umfjöllunarinnar. Þar verður fjallað um hvaða skyldur þurfi 

að uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum. Öll vinnsla verður að byggja á 

heimild í pvl.11 Því verður fjallað um hvaða heimild stjórnmálasamtök geta byggt vinnslu 

persónuupplýsinga notenda samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni á. Þá verður fjallað um 

meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga og  réttindi hinna skráðu. Að lokum verður fjallað 

um aðrar skyldur sem hvíla á þeim sem vinna með persónuupplýsingar. 

  

                                                             
11

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir við 8. gr. 
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2 Cambridge Analytica/Facebook 

Árið 2017 hóf breska persónuverndarstofnunin rannsókn á því hvort breska ráðgjafa- og 

greiningarfyrirtækið Cambridge Analytica hefði misnotað persónuupplýsingar notenda Facebook 

og brotið gegn persónuverndarlöggjöf í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Bretlands að 

Evrópusambandinu árið 2016 og forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 2016.12 

Cambridge Analytica notaði smáforrit, að nafni „thisisyourdigitallife“, í formi spurningaleiks 

á Facebook þar sem notendur miðilsins gátu svarað ýmiss konar spurningum og fengið 

niðurstöðu um hvaða persóna þeir væru í sjónvarpsþáttum eða bíómyndum. Með þátttöku sinni, 

og án vitundar, gáfu þeir ekki aðeins upplýsingar um sig með því að svara persónuleikaprófinu 

heldur einnig aðgang að persónuupplýsingum sínum á Facebook, svo sem hvað þeir hafa líkað 

við eða deilt. Auk þess gáfu notendur með þátttöku sinni aðgang að persónuupplýsingum 

Facebook vina sinna.13 Þannig að þrátt fyrir að um 270 þúsund Facebook notenda hafi tekið þátt í 

þessum „spurningaleik“ þá var komist yfir persónuupplýsingar um 87 milljóna Facebook 

notenda.14 Í kjölfarið bjó Cambridge Analytica til persónusnið út frá niðurstöðu 

persónuleikaprófsins og persónuupplýsingum notenda Facebook, til dæmis hvaða færslur þeir 

höfði líkað við eða deilt á Facebook. Gagnafyrirtækið gat þannig beint einstaklingsmiðuðum 

auglýsingum á kjósendur með það að markmiði að hafa áhrif á skoðanir þeirra.15 

 

Cambridge Analytica 

Árið 2017 lagði bandarískur ríkisborgari, prófessor David Carroll, fram beiðni um að fá aðgang 

að persónuupplýsingum sínum sem Cambridge Analytica hafði um hann. Ári síðar fékk hann 

tvær skrár sem innihéldu persónuupplýsingar um hann. Í kjölfarið lagði Carroll fram kvörtun til 

bresku persónuverndarstofnunarinnar og taldi að Camridge Analytica héldi aftur af 

persónuupplýsingum um hann. Þann 4. maí 2018 sendi breska persónuverndarstofnunin 

tilkynningu til móðurfélags Cambridge Analytica, SCL Elections Ltd., og skipaði því að veita 

                                                             
12

 „Investigation into the use of data analytics in political campaigns“ (Information Commissioner’s Office 6. 

nóvember 2018) 3 <https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/2260271/investigation-into-the-use-of-data-

analytics-in-political-campaigns-final-20181105.pdf> skoðað 19. mars 2021. 
13

 Margaret Hu, „Cambridge Analytica’s black box“ (2020) 7 (2) Big Data & Society 1, 2. 
14

 Chris Baynes, „Cambridge Analytica: Academic at Centre of Cambridge Analytica Scandal Says He Is a 

„Scapegoat““ (The Independent, 21. mars 2018) <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/cambridge-

analytica-facebook-data-breach-aleksandr-kogan-mark-zuckerberg-trump-alexander-nix-a8266151.html> skoðað 26. 

mars 2021. 
15

 Ikhlaq ur Rehman, „Facebook-Cambridge Analytica data harvesting: What you need to know“ [2019] Library 

Philosophy and Practice (e-journal) 2497, 2502. 
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Carroll aðgangsrétt að persónuupplýsingum hans sem það gerði síðan ekki.16 Breska 

persónuverndarstofnunin höfðaði því mál gegn SCL Elections Ltd. sem játaði síðan sök sína. 

SCL Elections Ltd. fékk sekt að upphæð um 15 þúsund pund.17 

 

Facebook 

Árið 2018 kom í ljós að samfélagsmiðillinn Facebook hefði í samstarfi við breska ráðgjafa- og 

greiningarfyrirtækið Cambridge Analytica safnað gríðarlegu magni af persónuupplýsingum um 

notendur miðilsins án þeirra vitundar eða upplýsts samþykkis. Þessar persónuupplýsingar voru 

síðan nýttar til þess að beina einstaklingsmiðuðum auglýsingum að kjósendum í 

forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 2016 og í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðild 

Bretlands að Evrópusambandinu árið 2016.18 

Rannsókn bresku persónuverndarstofnunarinnar leiddi í ljós að frá árinu 2007 til ársins 2014 

hefði Facebook unnið persónuupplýsingar með ósanngjörnum hætti með því að veita forriturum 

smáforritsins aðgang að persónuupplýsingum notenda Facebook án þeirrar vitundar og án 

upplýsts samþykkis. Einnig hafði Facebook veitt aðgang að persónuupplýsingum hjá vinum 

þeirra sem höfðu hlaðið niður smáforritinu. Þar sem persónuupplýsingarnar voru síðan unnar án 

þeirra vitundar og án þess að notendur hefðu veitt skýrt og upplýst samþykki var engin leið fyrir 

þá að mótmæla þeirri aðgerð. Þar að auki byggir breska persónuverndarstofnunin á því að 

Facebook hefði ekki gætt að öryggi persónuupplýsinga notenda sinna á fullnægjandi hátt þar sem 

ekki hafði verið framkvæmd viðeigandi skoðun á viðkomandi smáforriti eða þeim sem voru að 

þróa slík forrit í tengslum við Facebook. Þá hafi Facebook ekki gripið til viðeigandi ráðstafana 

eftir að það uppgötvaði misnotkun þeirra árið 2015, þ.á m. að sjá til þess að 

persónuupplýsingunum yrði eytt.19 

                                                             
16

 „Investigation into the use of data analytics in political campaigns“ (n. 12) 24–25. 
17

 „ICO Serves Enforcement Notice on SCL Elections Ltd over Inadequate Response to Subject Access Request“ 

(ICO, 5. maí 2018) <https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/05/ico-serves-

enforcement-notice-on-scl-elections-ltd/> skoðað 1. maí 2021. 
18

 „Investigation into the use of data analytics in political campaigns“ (n. 12) 14; Iga Kozlowska, „Facebook and 

Data Privacy in the Age of Cambridge Analytica“ (The Henry M. Jackson School of International Studies, 30. apríl 

2018) <https://jsis.washington.edu/news/facebook-data-privacy-age-cambridge-analytica/> skoðað 21. mars 2021. 
19

 „Breska persónuverndarstofnunin sektar Facebook um 500 þúsund pund fyrir alvarleg brot gegn 

persónuverndarlögum“ (Persónuvernd.) <https://www.personuvernd.is/personuvernd/frettir/breska-

personuverndarstofnunin-sektar-facebook-um-500-thusund-pund-fyrir-alvarleg-brot-gegn-personuverndarlogum> 

skoðað 3. maí 2021. 
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Í kjölfar rannsóknar bresku persónuverndarstofnunarinnar var lögð hámarkssekt á Facebook, 

eða um 500 þúsund pund (um 77,6 milljónir íslenskra króna), vegna alvarlegra brota gegn 

persónuvernd. Þó er vert að nefna að rannsókn bresku persónuverndarstofnunarinnar hófst í 

gildistíð eldri persónuverndarlaga, það er fyrir gildistöku pvrg., og miðast sektin því við þær 

heimildir sem stofnunin hafði á þeim tíma. Því er um er að ræða hámarkssekt samkvæmt eldri 

löggjöf. Sektin hefði hins vegar orðið hærri samkvæmt nýju persónuverndarlöggjöfinni.20 

Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. pvl. er heimild til sektar að upphæð allt að 2,4 milljörðum íslenskra 

króna eða sem nemur fjórum prósentum af árlegri heildarveltu viðkomandi fyrirtækis á 

heimsvísu, hvort heldur er hærra. 

 

Aðgerðir í kjölfar Cambridge Analytica/Facebook-málsins 

Evrópusambandið hefur gripið til aðgerða í kjölfar Cambridge Analytica/Facebook-málsins og 

annarra mála sem hafa komið upp í ríkjum Evrópu síðastliðin ár. Á fundi Evrópska 

persónuverndarráðsins í Brussel þann 25. september 2018 voru leiðbeiningar kynntar af 

dómsmálaráðherra Evrópusambandsins til að tryggja frjálsar og sanngjarnar kosningar.21 Í 

leiðbeiningunum kemur fram að þessi mál hafi varpað ljósi á að mikil hætta steðji að því að 

herjað sé á borgara í ríkjum Evrópu, aðallega á samfélagsmiðlum, með þeim hætti að flókin 

reiknirit (e. algorithm) eru notuð til að beina röngum, villandi og persónusniðnum upplýsingum 

að einstaklingum án þeirra vitundar. Afleiðingin getur verið sú að grafið sé undan trúverðugleika 

og lögmæti kosninga. Auk þess er reynt að hafa bein áhrif á niðurstöðu kosninga með þessum 

hætti.22 

Þá gaf breska persónuverndarstofnunin út skýrslu þann 11. júlí 2018 sem var ætluð að varpa 

ljósi á hvernig persónuupplýsingar eru notaðar í nútíma kosningaherferðum. Í skýrslunni eru 

meðal annars lagðar fram tillögur um gagnsæja og lögmæta notkun persónuupplýsinga í 

pólitískum tilgangi.23  

                                                             
20

 „ICO Issues Maximum £500,000 Fine to Facebook for Failing to Protect Users’ Personal Information“ (20. júlí 

2020) <https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/10/facebook-issued-with-maximum-

500-000-fine/> skoðað 20. mars 2021; „Breska persónuverndarstofnunin sektar Facebook um 500 þúsund pund fyrir 

alvarleg brot gegn persónuverndarlögum“ (n. 19). 
21

 Commission, „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee of the Region“ (Communication) COM (2018) 637 final. 
22

 sama heimild 2. 
23

 Information Commisioner’s Office, „Democracy disrupted? - Personal information and political influence“ (the 

Information Commissioner’s Office 11. júlí 2018) 4 <https://ico.org.uk/media/2259369/democracy-disrupted-

110718.pdf> skoðað 20. mars 2021. 
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Evrópska persónuverndarstofnunin gaf út álit nr. 3/2018 um notkun persónuupplýsinga í því 

skyni að hafa áhrif á einstaklinga á Netinu. Í álitinu kemur fram að slík stýring ógni samfélögum 

nútímans þar sem Netið búi til afmörkuð samfélög manna, svokallaðar síubólur (e. filter 

bubbles).24 Með síubólum er átt við ástand sem skapast þegar reiknirit samfélagsmiðla færir 

notenda það efni sem talið er að honum líki best við út frá greiningu á persónuupplýsingum 

hans.25 Notendur geta fengið mismunandi niðurstöður með sama leitarorðinu.26 Í áliti Evrópsku 

persónuverndarstofnunarinnar kemur fram að þegar beint er einstaklingsmiðuðum pólitískum 

skilaboðum til einstaklinga geta myndast síubólur. Í slíkum tilvikum getur verið að einstaklingar 

sjái ekki andstæð sjónarmið um pólitísk eða siðferðisleg málefni. Þá kemur fram að rannsóknir 

hafi bent til þess að slík stýring, um hvaða upplýsingar einstaklingar fái að sjá á Netinu, geti haft 

áhrif á atkvæðagreiðslu þeirra.27 Í niðurstöðu álitsins kemur fram að allt þetta geti leitt til þess að 

grafið sé undan lýðræðinu sem og öðrum grundvallarréttindum og frelsi einstaklinga. Óábyrg, 

ólögleg og siðferðislega röng notkun persónuupplýsinga sé meðal annars rót vandans. Þá segir að 

gagnsæi sé nauðsynlegt en ekki nóg. Mikilvægt sé að beita persónuverndarlöggjöf 

Evrópusambandsins til hins ítrasta samhliða almennum reglum um kosningar og frelsi 

fjölmiðla.28 

3 Persónuverndarlöggjöf  

Í þessum kafla verður fjallað um að hvaða leyti vernd persónuupplýsinga sé einn þáttur í 

friðhelgi einkalífs. Fjallað verður um réttarþróun löggjafar á sviði persónuverndar og áhrif 

löggjafar Evrópusambandsins hérlendis vegna skuldbindinga Íslands samkvæmt samningi um 

Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES-samningurinn). Einnig verður fjallað um gildissvið 

persónuverndarlaganna. Í því sambandi verður fjallað um hugtökin persónuupplýsingar og 

vinnsla. Þá verður gerð grein fyrir hvaða persónuupplýsingar stjórnmálasamtök nota til að beina 

markaðsskilaboðum á samfélagsmiðlum. 

                                                             
24

 European Data Protection Supervisor, „Opinion 3/2018 on online manipulation and personal data“ (19. mars 

2018) 22 <https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf> skoðað 5. maí 

2021. 
25

 Elfa Ýr Gylfadóttir, „Falsfréttir, samfélagsmiðlar og gervigreind – Eitruð blanda fyrir framtíð lýðræðis?“ 

(Kjarninn, 5. apríl 2018) <https://kjarninn.is/skodun/2018-04-04-falsfrettir-samfelagsmidlar-og-gervigreind-eitrud-

blanda-fyrir-framtid-lydraedis/> skoðað 1. mars 2021. 
26

 Bozdag, „Bias in Algorithmic Filtering and Personalization“ (2013) 15 (3) Ethics and Information Technology 

209. 
27

 European Data Protection Supervisor (n. 24) 7. 
28

 sama heimild 22. 
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3.1 Vernd persónuupplýsinga sem einn þáttur í friðhelgi einkalífs  

Það má rekja fyrstu hugmyndir um eðli og uppruna mannréttinda langt aftur fyrir þann tíma sem 

grundvallarreglur um skipulag ríkja voru bundnar í sérstakar stjórnarskrár.29 Mannréttindi teljast 

til mikilvægustu réttindi borgaranna, enda eru ákvæði þess efnis stjórnarskrávarin í 

lýðræðisríkjum heimsins. Íslenska ríkið er þar ekki undanskilið, en fyrsta stjórnarskrá landsins 

frá 1874 innihélt ákvæði um mannréttindi sem voru efnislega samhljóða dönsku 

stjórnarskránni.30 Ákvæði 49. gr. stjórnarskrár Íslands frá 1874 fjallaði um friðhelgi heimilis og 

fjölskyldu, en ákvæðið varð síðar að 66. gr. laganna.31 Við setningu stjórnarskrár Íslands nr. 

33/1944 (hér eftir stjskr.) virðist engin efnisleg umræða hafa farið fram um mannréttindaákvæði 

og stóðu mannréttindaákvæði því óbreytt frá fyrstu stjórnarskrá Íslands frá 1874. Þó að 

upphafleg mannréttindaákvæði stjskr. hafi gegnt hlutverki sínu var orðalag ákvæðanna barn síns 

tíma.32 Þetta leiddi til heildarendurskoðunar á mannréttindaákvæðum stjskr. sem fól í sér 

innleiðingu á VII. kafla sem veitir grundvallarákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir 

MSE) stjórnarskrárvernd. MSE var innleiddur í landslög með lögum nr. 62/1994.33 

Ákvæði 71. gr. stjskr. verndar friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Með fyrrnefndu 

ákvæði var víkkað verulega út orðalag fyrrverandi 66. gr. stjórnarskrár Íslands frá 1874. Í 

athugasemdum með 9. gr. frumvarps er varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 er hugtakið 

friðhelgi einkalífs skýrt svo:  

„Í friðhelgi einkalífsins felst fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu 

og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Jafnframt er litið 

svo á að tilfinningalíf og tilfinningasambönd við aðra njóti verndar samkvæmt 

ákvæðinu“. 

 Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var hugtakinu friðhelgi einkalífs bætt í 71. gr. stjskr., 

en fyrir þann tíma laut vernd samkvæmt orðalagi stjskr. aðeins að friðhelgi heimilis.34 

Upphaflega var markmiðið með stjórnarskrárákvæði friðhelgi heimilisins að veita borgurum 

vernd gegn geðþóttaafskiptum stjórnvalda. Með aukinni tæknivæðingu á síðari tímum, svo sem í 

tengslum við öflun og skráningu persónuupplýsinga, hefur jafnframt skapast hætta frá öðrum en 

                                                             
29

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Codex 2008) 22. 
30

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útgáfa, Háskólaútgáfan 1999) 448–450. 
31

 Björg Thorarensen (n. 29) 284. 
32

 sama heimild 31–33. 
33

 sama heimild 71. 
34

 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál. 
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stjórnvöldum en bæði einstaklingar og lögaðilar geta ógnað friðhelgi einkalífs.35 Rétturinn til 

friðhelgi einkalífs er verndaður í 8. gr. MSE, en samkvæmt ofangreindri umfjöllun byggir 71. gr. 

á ákvæðum MSE. Því hefur dómaframkvæmd hérlendis óhjákvæmilega tekið mið af túlkun MSE 

og túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE) á ákvæðum sáttmálans. Í framkvæmd 

hefur gildissvið 8. gr. MSE verið talið afar víðtækt og hefur inntak ákvæðisins vaxið mjög í 

meðferð MDE undanfarna áratugi. Þá hefur túlkun 8. gr. MSE gengið langt í að leggja skyldur á 

aðildarríki til að grípa til athafna til að tryggja vernd réttindanna.36 

Íslenskar réttarreglur, sem og alþjóðlegar skuldbindingar og Evrópureglur, byggja á þeirri 

forsendu að vernd persónuupplýsinga sé mikilvægur hluti af grundvallarmannréttindum 

einstaklinga og telst sem einn þáttur í friðhelgi einkalífs. Ákvæði 71. gr. stjskr. um friðhelgi 

einkalífs gerir ráð fyrir því að það hvíli skylda á ríkinu til að forðast afskipti af einkalífi manna, 

þ.á m. persónuupplýsingum þeirra. Þó nægir það ekki til að menn njóti friðhelgi einkalífs. Því ber 

ríkinu skylda til að setja reglur í löggjöf um öflun, skráningu og meðferð persónuupplýsinga, 

hvort sem um er að ræða meðhöndlun stjórnvalda eða einkaaðila á persónuupplýsingum og að 

einstaklingar eigi rétt til aðgangs að persónuupplýsingum um sig.37 

Í þessu sambandi má nefna stefnumarkandi dóm MDE í máli Gaskins gegn Bretlandi.38 Í því 

máli lagði MDE mat á það hvort Bretland hefði brotið gegn skyldu sinni samkvæmt 8. gr. MSE 

um að tryggja friðhelgi einkalífsins. Málavextir voru þeir að kæranda, Gaskin, var synjaður 

aðgangur að persónuupplýsingum er vörðuðu uppruna hans og ákvarðanir barnaverndaryfirvalda 

um ráðstöfun hans í fóstur. MDE benti á að mikilvægt væri að til staðar væru reglur sem tryggja 

formlega úrlausn um rétt manna til aðgangs að persónuupplýsingum. Niðurstaða dómstólsins var 

sú að hagsmunir Gaskins væru mikilvægari en almannahagsmunir og órökstudd synjun væri talin 

brjóta gegn 8. gr. MSE. 

Hérlendis hafa dómstólar staðfest að ákvæði 71. gr. stjskr. veiti einstaklingum rétt til 

friðhelgi einkalífs í tengslum við söfnun og skráningu á persónuupplýsingum þeirra. Í dómi 

Hæstaréttar frá 27. nóvember í máli nr. 151/2003 var deilt um hvort takmarkanir á friðhelgi 

einkalífs samkvæmt lögum nr. 139/1998 um gagnagrunn á heilbrigðissviði brytu í bága við 71. 

gr. stjskr. Í dómnum gerði kona kröfu á hendur íslenska ríkinu að ógild yrði synjun landlæknis á 

                                                             
35

 Björg Thorarensen (n. 29) 284–285. 
36

 sama heimild 286. 
37

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál 26. 
38

 Gaskin g. Bretlandi App. nr. 10454/83 (ECtHR, 7. júlí 1989). 
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beiðni hennar um að heilsufarsupplýsingar um föður hennar yrðu ekki færðar í gagnagrunn á 

heilbrigðissviði. Dómurinn taldi ótvírætt að ákvæði 1. mgr. 71. gr. stjskr. tæki til slíkra 

upplýsinga.  

Með aukinni tæknivæðingu hafa opnast fleiri valmöguleikar til að safna á kerfisbundinn hátt 

og varðveita persónuupplýsingar um einstaklinga. Víðtækri alþjóðlegri samvinnu hefur verið 

komið á um rafræna vinnslu persónuupplýsinga, þá sérstaklega á vettvangi Evrópuráðsins og 

Evrópusambandsins.39 Hérlendis eru pvl. veigamest á þessum vettvangi, en markmið þeirra 

samkvæmt 1. gr. er að stuðla að því að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við 

grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Þá annast sérstök 

stofnun, Persónuvernd, eftirlit með framkvæmd pvl. og pvrg. Fjallað verður um þróun löggjafar 

um vernd persónuupplýsinga í næsta kafla. 

3.2 Þróun löggjafar um vernd persónuupplýsinga 

3.2.1 Þróun löggjafar um vernd persónuupplýsinga innan Evrópusambandsins 

Á áttunda áratug 20. aldar var ráðist í að skapa löggjöf á vegum Evrópuráðsins til að tryggja 

vernd persónuupplýsinga í því skyni að bregðast við þeirri tækniþróun sem hafði þegar átt sér 

stað.40 

Þing Evrópuráðsins samþykkti ályktun árið 1968 sem laut að því að kanna hvort 

Mannréttindasáttmáli Evrópu og löggjöf aðildarríkjanna veitti einstaklingum nægilega 

einkalífsvernd gagnvart nútíma tækni. Athugun á vegum ráðsins leiddi í ljós að þágildandi 

löggjöf veitti ekki næga vernd fyrir einkalíf einstaklinga gagnvart vélvæddum gagnabönkum. Í 

kjölfarið gerði Ráðherranefnd ráðsins tvær samþykktir um upplýsingavernd sem var til 

leiðbeininga fyrir aðildarríkin við lagasetningu um þessi málefni. Ráðherranefndin fól 

sérfræðingum að gera drög að samningi um vernd einkalífs gagnvart vinnslu upplýsinga milli 

landa og vinnslu upplýsinga erlendis.41 Þann 28. janúar 1981 var samþykktur samningur 

Evrópuráðsins um vernd einstaklinga við vélræna vinnslu persónuupplýsinga. Hérlendis varð 

samningurinn fullgiltur þann 25. mars 1991 og öðlaðist gildi þann 1. júlí sama ár.42  

                                                             
39

 Björg Thorarensen (n. 29) 291–292. 
40

 European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection 

Law (Publications Office of the European Union 2018) 18. 
41

 Alþt. 1990-1991, A-deild, þskj. 153 – 147. mál. 
42

 Samningur Evrópuráðsins frá 28. janúar 1982 um vernd einstaklinga við vélræna vinnslu persónuupplýsinga nr. 

108. Stjtíð. C 5/1991. 
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Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði fram tillögu að tilskipun í júlí 1990 þar sem 

markmiðið var að tryggja aukið öryggi og aukna vernd einstaklinga við vinnslu 

persónuupplýsinga. Kveikjuna að gerð tillögunnar má rekja til þess að engin lög voru í gildi í 

sumum aðildarríkjum Evrópusambandsins sem veittu einstaklingum vernd við meðferð 

persónuupplýsinga. Hins vegar voru á sama tíma önnur aðildarríki sem tryggðu verndina á þá 

leið sem best þekktist í heiminum. Einnig höfðu sum aðildarríki Evrópusambandsins ekki gerst 

aðilar að Evrópuráðssamningnum frá 1981. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins taldi ástæðu 

til að óttast að ósamræmi í lagasetningu aðildarríkjanna gæti hindrað frjálst flæði 

persónuupplýsinga milli aðildarríkjanna og þar með skapað erfiðleika í efnahagslegu samstarfi 

þeirra.43 Þann 24. júlí 1995 varð síðan tilskipun nr. 95/46/EB samþykkt af Ráðherraráðinu.44 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. tilskipunar nr. 95/46/EB er markmiðið að tryggja 

grundvallarréttindi einstaklinga og frelsi þeirra, einkum rétt til friðhelgi einkalífs, í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga. Í 2. mgr. sömu greinar er kveðið á um að aðildarríkin skuli hvorki 

takmarka né banna frjálst flæði persónuupplýsinga milli aðildarríkjanna með skírskotun í þær 

ástæður sem tengjast vernd sem veitt er samkvæmt 1. mgr.45 

Ný persónuverndarreglugerð nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga tók gildi þann 25. 

maí 2018 og féll þá tilskipun 95/46/EB úr gildi. Í 9. lið formálsorða pvrg. er meðal annars fjallað 

um ástæðu þess að endurskoða þyrfti persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Samkvæmt 9. 

lið formálans gilda markmið og meginreglur tilskipunar 95/46/EB ennþá. Hins vegar hafi 

tilskipunin ekki náð að hindra sundurlausa framkvæmd persónuverndar innan 

Evrópusambandsins, réttaróvissu eða þeim hugmyndum almennings um að veruleg áhætta sé 

fyrir hendi um vernd einstaklinga, þá sérstaklega í tengslum við netnotkun. Auk þess er bent á að 

rétturinn til persónuverndar sé mismunandi í aðildarríkjunum í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga og það geti komið í veg fyrir frjálst flæði persónuupplýsinga um 

Evrópusambandið. Í 10. lið formálans segir að tryggja verði samræmda og einsleitna beitingu 

reglna um vernd grundvallarréttinda og frelsi einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga. 

                                                             
43

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 – 280. mál. 
44

 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data [1995] OJ L 281/31 

(Data Protection Directive). 
45

 sama heimild 1. gr., mgr. 1, 2. 
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Af inngangsorðum pvrg. má ráða að meginmarkmið hennar sé tvíþætt, en annað er 

réttindamiðað og hitt byggir á þörfum hins stafræna innri markaðar og þeirri nauðsyn á 

samræmdri framkvæmd. Persónuverndarreglugerðinni er ætlað að auka réttarvernd einstaklinga 

við vinnslu persónuupplýsinga og tryggja samræmda löggjöf aðildarríkja Evrópusambandsins til 

að greiða fyrir frjálst flæði persónuupplýsinga um innri markaðinn.46 

3.2.2 Þróun löggjafar hérlendis um vernd persónuupplýsinga 

Þróun löggjafar á sviði persónuverndar hérlendis hefur fylgt þeirri þróun sem hefur orðið í 

ríkjum Evrópu síðustu áratugi, þ.á m í tengslum við tækniþróun.47 Fyrstu lögin sem sett voru á 

Íslandi um skráningu og meðferð persónuupplýsinga voru lög nr. 63/1981 um skráningu á 

upplýsingum er vörðuðu einkamálefni. Markmið þeirra laga var að koma á laggirnar heildstæðu 

regluverki um meðferð persónuupplýsinga í tölvum og hindra misnotkun á slíku efni.48 Lögin 

féllu úr gildi með lögum nr. 39/1985, en gildistími beggja laganna var fremur stuttur þar sem það 

þótti óhjákvæmilegt að endurskoða þau reglulega svo þau væru í takt við hið stafræna samfélag. 

Lög nr. 39/1985 féllu úr gildi með tilkomu laga nr. 121/1989, en meginmarkmið þeirra var að 

tryggja einstaklingum vernd gegn misnotkun á persónuupplýsingum þeirra er vörðuðu 

einkamálefni.49 

Með aðild Íslands að EES-samningnum varð það skuldbundið til þess að taka upp löggjöf 

Evrópusambandsins á persónuverndarsviði. EES-samningurinn var fullgiltur og lögfestur með 

lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið.50 Með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar51 var tilskipun 95/46/EB tekin upp í landsrétt þann 25. júní 1999, í samræmi við 

skuldbindingar Íslands samkvæmt 7. gr. EES-samningsins. Um aldamótin voru sett ný lög nr. 

77/2000 um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, en með þeim var tilskipun 95/47/EB 

lögleidd á Íslandi.52 Þau lög féllu síðar úr þegar pvl. tóku gildi á Íslandi þann 15. júlí 2018. Með 

þeim lögum var pvrg. leidd í íslenskan rétt, sbr. 2. gr. pvl. 

                                                             
46

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 992 – 622. mál. 
47

 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög: skýringarrit (Fons Juris 2015) 22. 
48

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
49

 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 47) 34. 
50

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál k 2. 
51

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

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

persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.  23/1999 EES-viðbætir við Stjtíð EES 41. 
52

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



13 
 

3.3 Gildissvið persónuverndarlaganna 

3.3.1 Landfræðilegt gildissvið 

Í 7. gr. pvl. og 3. gr. pvrg. er landfræðilegt gildissvið afmarkað og eru ákvæðin efnislega 

samhljóða nema að því leyti að vísað er til Evrópska efnahagssvæðisins í pvl. en til  

Evrópusambandsins í pvrg.53 Almenna reglan um landfræðilegt gildissvið birtist í 1. mgr. 7. gr. 

pvl. og segir þar að lögin og pvrg. gildi um vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við starfsemi 

ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila með staðfestu hérlendis óháð því hvort sjálf vinnslan fari fram á 

Evrópska efnahagssvæðinu eða ekki, sbr. 1. mgr. 3. gr. pvrg.  

Með 2. mgr. 3. gr. pvrg. hefur hið landfræðilega gildissviðið verið víkkað út frá fyrri löggjöf, 

það er tilskipun 95/46/EB. Í 2. mgr. 7. gr. pvl., sbr. 2. mgr. 3. gr. pvrg., er kveðið á um að lögin 

og reglugerðin gildi um vinnslu persónuupplýsinga sem fer fram í starfsemi ábyrgðaraðila eða 

vinnsluaðila, sem hafa ekki staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu, um vinnslu skráðra 

einstaklinga hérlendis í tveimur tilvikum. Annars vegar ef vinnslustarfsemin tengist því að bjóða 

hinum skráðu einstaklingum vöru eða þjónustu. Hins vegar ef vinnslustarfsemin tengist því að 

hafa eftirlit með hegðun þeirra að því leyti sem hegðunin á sér stað á Evrópska efnahagssvæðinu. 

Framangreint ákvæði hefur mikla þýðingu fyrir réttindi hins skráða í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga í markaðslegum tilgangi á Netinu þar sem ákvæðið nær til allra sem starfa 

innan Evrópska efnahagssvæðisins óháð landfræðilegri staðsetningu. 

Í 22.-24. lið formála pvrg. má finna frekari skýringu á landfræðilegu gildissviði. Hugtakið 

staðfesta er nánar útskýrt í 22. lið formála pvrg., en þar segir að með staðfestu er átt við virka og 

raunverulega starfsemi með föstu fyrirkomulagi. Lögákveðið rekstrarform þannig fyrirkomulags, 

hvort sem það er útibú eða dótturfélag með réttarstöðu lagaðila, ræður ekki úrslitum er þetta 

varðar. Í 23. lið formála pvrg. er fjallað um markmið þess að víkka út landfræðilegt gildissvið 

pvrg. Markmiðið sé að tryggja að einstaklingar séu ekki sviptir þeirri vernd sem þeir eiga rétt á 

samkvæmt pvrg. með vísan til þess að vinnsla ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila, sem ekki hefur 

staðfestu í Evrópusambandinu, á persónuupplýsingum skráðra einstaklinga þar eigi að heyra 

undir pvrg. ef vinnslustarfsemin felst í því að bjóða hinum skráðu vöru eða þjónustu, án tillits til 

hvort það er gegn greiðslu eða ekki. Þannig er tryggt að ábyrgðaraðilar og vinnsluaðilar, utan 

Evrópska efnahagssvæðisins, geta ekki sniðgengið reglurnar. Til að mynda gilda ákvæði pvl. um 

vinnslu samfélagsmiðilsins Facebook á persónuupplýsingum notenda miðilsins. Samkvæmt 23. 

                                                             
53

 sama heimild athugasemdir við 7. gr. 
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lið formálsorða pvrg. þarf að ganga úr skugga um hvort ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili, sem ekki 

hefur staðfestu í Evrópusambandinu, hyggst beina starfsemi sinni að skráðum einstaklingum í 

einu eða fleiri aðildarríkjum Evrópusambandsins þegar ákvarðað er hvort vinnsla falli undir 

gildissvið reglugerðarinnar. Þegar slíkt er ákvarðað dugir aðgangur að vefsíðu ábyrgðaraðila, 

vinnsluaðila eða milliaðila í Evrópusambandinu ekki einn og sér til að staðfesta slíka fyrirætlan 

né aðrar upplýsingar, eins og netfang, sem gefa til kynna hvernig megi nálgast viðkomandi. Hins 

vegar má líta til annarra þátta, svo sem hvort notað er tungumál eða gjaldmiðill sem notaður er í 

einu eða fleiri aðildarríkjum Evrópusambandsins þegar ábyrgðaraðili hyggst bjóða skráðum 

einstaklingum þar upp á vörur eða þjónustu. 

Þá er í 24. lið formála pvrg. fjallað um hvernig vinnsla ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila, sem 

ekki hafa staðfestu í Evrópusambandinu, á persónuupplýsingum skráðra einstaklinga fellur undir 

reglugerðina ef hún tengist vöktun á hegðun skráðra einstaklinga á því svæði. Þar segir að til að 

ákvarða hvort vinnslustarfsemi geti talist vöktun á hegðun skráðra einstaklinga þarf að komast að 

því hvort slóð þeirra sé rakin á Netinu, meðal annars hvort í kjölfarið séu notaðar vinnsluaðferðir 

á persónuupplýsingum sem fela í sér gerð persónusniðs54 um hina skráðu einstaklinga. 

3.3.2 Efnislegt gildissvið 

Í 1. mgr. 4. gr. pvl. er efnislegt gildissvið afmarkað. Í ákvæðinu er kveðið á um að gildissvið 

laganna taki til vinnslu persónuupplýsinga sem er að hluta eða í heild sjálfvirk og um vinnslu 

með öðrum aðferðum sem eru eða eiga að vera hluti af skrá, sbr. 1. mgr. 2. gr. pvgr. Eins og fyrr 

greinir hafa stjórnmálasamtök notað samfélagsmiðla til að beina markaðsskilaboðum til kjósenda 

út frá persónuupplýsingum þeirra. Við athugun um hvort tiltekin vinnsla falli undir gildissvið 

pvl. þarf því í fyrsta lagi að skoða hvort um sjálfvirka vinnslu sé að ræða eða ekki. Í öðru lagi 

þarf að athuga hvort um persónuupplýsingar sé að ræða. Í þriðja lagi, ef vinnslan er handvirk, 

hvort henni sé ætlað að vera hluti af skrá. Því verður gerð grein fyrir hugtökunum 

„persónuupplýsingar“ og „vinnsla“ í næsta kafla.  

  

                                                             
54

 Sjá umfjöllun um persónusnið í kafla 3.4.3.2. 
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3.4 Vinnsla persónuupplýsinga 

3.4.1 Persónuupplýsingar 

Hugtakið „persónuupplýsingar“ er skilgreint í 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. 

pvgr., sem sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar, það er upplýsingar 

sem rekja má beint eða óbeint til ákveðins einstaklings. Því telst einstaklingur 

persónugreinanlegur ef hægt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, til dæmis með nafni, 

kennitölu, staðsetningargögnum, netauðkennum eða fleiri þáttum sem einkenna hann með öðrum 

hætti.55 

Í athugasemdum við 3. gr. í frumvarpi til pvl. kemur fram að hugtakið persónuupplýsingar sé 

víðtækt og tekur til allra upplýsinga, álita og umsagna sem tengja má beint eða óbeint við 

tiltekinn einstakling. Þá kemur fram að til að upplýsingar séu persónugreinanlegar, það er 

rekjanlegar, skuli taka mið af öllum þeim aðferðum sem eðlilegt er að hugsa að ábyrgðaraðili eða 

annar aðili beiti til þess að bera kennsl á hlutaðeigandi einstakling. Auk þess er tekið fram að 

pvrg. taki mið af þeirri tækniþróun sem átt hefur sér stað síðustu ár og vísað er til auðkenna líkt 

og netauðkenni eða staðsetningargögn.56 Í 30. lið formála pvrg. er þess getið að ýmis tæki, tól og 

forrit sem einstaklingar nota geti tengt netauðkenni við þá. Þar eru meðal annars nefnd í 

dæmaskyni IP-tölur (e. internet procol addresses) og vefkökuauðkenni (e. cookie identifiers). 

Slík netauðkenni geta skilið eftir sig spor sem geta verið notuð til að búa til persónusnið57 um 

einstaklinga.  

Þá er vert að gera grein fyrir því að persónaupplýsingar eru ekki einungis bundnar við 

upplýsingar sem byggjast á staðreyndum um einstakling. Skoðanir og ályktanir geta einnig verið 

persónuupplýsingar ef hægt er að persónugreina einstakling, beint eða óbeint, út frá þeim 

upplýsingum. Mikilvægt er að stjórnmálasamtök geri sér grein fyrir hvers konar 

persónuupplýsingar þeir notast við um kjósendur og þá hvort þær falli undir pvl. Aðilar sem 

starfa í beinni markaðssetningu, þ.á m. stjórnmálasamtök, notast ýmist við heimilisföng, 

símanúmer, kennitölur, tölvupóstföng eða netauðkenni hinna skráðu til þess að beina skilaboðum 

í markaðslegum tilgangi.58 

                                                             
55

 „Hvað eru persónuupplýsingar?“ (Persónuvernd) <https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/spurt-

og-svarad/allar-spurningar-og-svor/hvad-eru-personuupplysingar-1> skoðað 1. apríl 2021. 
56

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir um 3. gr. 
57

 Sjá umfjöllun um persónusnið í kafla 3.4.3.2. 
58

 Sigrún Jóhannesdóttir (n. 47) 44. 



16 
 

Í pvl. er greint á milli almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga. Almennar 

persónuupplýsingar eru þær persónuupplýsingar sem falla undir hugtakið persónuupplýsingar 

samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., sbr. 1. tl. 1. mgr. 4. gr. pvgr. Því verður gerð nánari grein fyrir 

viðkvæmum persónuupplýsingum. 

3.4.1.1 Viðkvæmar persónuupplýsingar 

Fjallað er um hugtakið „viðkvæmar persónuupplýsingar“ í 9. gr. pvrg., en þar má finna reglur um 

vinnslu sérstakra flokka persónuupplýsinga. Þá hafa viðkvæmar persónuupplýsingar verið 

skilgreindar í a. til e. lið 3. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. og eru þar tæmandi taldar. Samkvæmt a-lið 

ákvæðisins eru viðkvæmar persónuupplýsingar upplýsingar um kynþátt, þjóðernislegan uppruna, 

stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð, lífsskoðanir eða aðild að stéttarfélagi. Skýring á viðkvæmum 

persónuupplýsingum hefur fyrst og fremst þýðingu við afmörkun á því hvenær hin sérstöku 

skilyrði59 þurfa að vera uppfyllt við vinnslu persónuupplýsinga. Í 51. lið formála pvgr. segir að 

persónuupplýsingar, sem í eðli sínu eru sérlega viðkvæmar í tengslum við grundvallarréttindi og 

mannfrelsi, eigi að njóta sérstakrar verndar þar sem vinnsla slíkra persónuupplýsinga getur falið í 

sér umtalsverða áhættu fyrir grundvallarréttindi og mannfrelsi viðkomandi. 

Ljóst er að stjórnmálaskoðanir eru viðkvæmar persónuupplýsingar, sbr. a-lið 1. mgr. 9. gr. 

pvrg. Í þessu sambandi má velta því upp hvort ályktun út frá almennum persónuupplýsingum um 

stjórnmálaskoðun hins skráða geta talist viðkvæmar persónuupplýsingar. Til að mynda ef 

ábyrgðaraðili ályktar að einstaklingur aðhyllist ákveðinn stjórnmálaflokk því hann líkaði við 

Facebook vefsíðu þeirra. Ástæða þess að skoða hvort ályktanir (e. inference) frá 

persónuupplýsingum geti flokkast sem viðkvæmar persónuupplýsingar er sú að lögmætur 

grundvöllur þarf að vera fyrir vinnslu persónuupplýsinga. Það skiptir máli hvort unnið sé með 

viðkvæmar persónuupplýsingar eða ekki, enda veitir pvrg. viðkvæmum persónuupplýsingum 

sérstaka vernd.60  

Með 29. gr. tilskipunar 95/46/EB61 var stofnaður starfshópur til þess að annast 

ráðgjafarhlutverk um vernd einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga. Starfshópurinn gekk 

undir nafninu 29. gr. starfshópurinn, en Evrópska persónuverndarráðið (e. European Data 

                                                             
59

 Sjá umfjöllun um hin sérstöku skilyrði í kafla 3.5. 
60

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir við 9. gr. 
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Protection Board) hefur leyst 29. gr. starfshópinn af hólmi.62 Í leiðbeiningum 29. gr. 

starfshópsins, nú Evrópska persónuverndarráðið, er greint frá því að gerð persónusniðs geti 

skapað viðkvæmar persónuupplýsingar með ályktun út frá öðrum persónuupplýsingum sem ekki 

eru viðkvæmar persónuupplýsingar einar og sér heldur verða það þegar þær eru sameinaðar 

öðrum persónuupplýsingum. Því telur 29. gr. starfshópurinn, nú Evrópska persónuverndarráðið, 

að meðhöndla eigi persónuupplýsingar, sem ekki eru viðkvæmar persónuupplýsingar í eðli sínu 

eins og til dæmis póstnúmer eða nafn, eins og um væri að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar 

ef hægt er að nota þær til að álykta um viðkvæmar upplýsingar um viðkomandi einstakling.63 

Evrópska persónuverndarráðið gaf einnig frá sér yfirlýsingu í kjölfar Cambridge 

Analytica/Facebook-málsins að líta ætti á persónuupplýsingar sem afhjúpa stjórnmálaskoðanir 

sem viðkvæmar persónuupplýsingar.64 

Þá er vert að nefna að í áliti Persónuverndar segir að þegar stjórnmálasamtök vinna með 

breytur samfélagsmiðla um að viðkomandi einstaklingur aðhyllist ákveðin stjórnmálasamtök, til 

dæmis vegna þess að hann hafi líkað við vefsíðu þessa tilteknu stjórnmálasamtaka, megi áætla að 

unnið sé með viðkvæmar persónuupplýsingar.65  

Samkvæmt framangreindu er ljóst að ályktun um stjórnmálaskoðanir hins skráða einstaklings 

út frá almennum persónuupplýsingum um hann, svo sem hvaða færslur hinn skráði hefur líkað 

við eða hegðun hans á samfélagsmiðlum, telst viðkvæmar persónuupplýsingar og þarf vinnslan 

að samræmast 11. gr. pvl., sbr. 2. mgr. 9. gr. pvrg. Ábyrgðaraðili þarf ávallt að hafa þetta í huga 

þegar unnið er með persónuupplýsingar sem ekki eru einar og sér viðkvæmar, þá sérstaklega ef 

notast er við breytur samfélagsmiðla eða við gerð persónusniðs. 

3.4.2 Persónuupplýsingar notenda samfélagsmiðla 

Stjórnmálasamtök geta notað mismunandi leiðir til að beina skilaboðum til notenda 

samfélagsmiðla. Allar aðferðirnar eiga það þó sameiginlegt að notast er við persónuupplýsingar 

notenda viðkomandi samfélagsmiðils. Þegar notendur samfélagsmiðla fá skilaboð getur það 
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 Christopher Kuner, European Data Protection Law: Corporate Compliance and Regulation (2. útg., Oxford 

University Press 2007) 9. 
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 ART 29 Working Party, „Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of 

Regulation 2016/679“ (Article 29 Data Protection Working Party 3. október 2017) WP251rev.01 15 
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 „Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns“ (European Data Protection 

Board 13. mars 2019) 2 <https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-

elections_en.pdf> skoðað 1. febrúar 2021. 
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 Álit Persónuverndar frá 5. mars 2020, í máli nr. 2020010116. 
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verið á grundvelli persónuupplýsinga sem þeir hafa veitt sjálfir (e. provided data), upplýsinga 

sem þeir veita með notkun miðilsins (e. observed data) eða ályktuðum persónuupplýsingum (e. 

inferred data).66 Því verður gerð nánari grein fyrir slíkum persónuupplýsingum. 

3.4.2.1 Persónuupplýsingar sem notendur samfélagsmiðla veita sjálfir 

Með persónuupplýsingum sem notendur samfélagsmiðla veita sjálfir (e. provided data) er átt við 

að hinn skráði einstaklingur hefur sjálfur veitt persónuupplýsingar til viðkomandi 

samfélagsmiðils og/eða auglýsandans.67  

Almenningur opinberar gríðarlegt magn af persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum.68 Þegar 

einstaklingur stofnar aðgang á samfélagsmiðli getur hann þurft að gefa upp ýmsar 

persónuupplýsingar, svo sem nafn, afmælisdag, kyn, búsetu, tungumál og svo framvegis. Það fer 

eftir eðli samfélagsmiðilsins hvaða upplýsingar er krafist að einstaklingur gefi upp.69 Sem dæmi 

má nefna að þegar einstaklingur stofnar reikning á Facebook er þess krafist að hann gefi upp 

persónuupplýsingar eins og nafn sitt, tölvupóst, kyn og fæðingardag. Þessum 

persónuupplýsingum er síðan safnað saman af samfélagsmiðlum.70 Notendur samfélagsmiðils 

geta einnig gefið upp viðbótarupplýsingar ef þeir vilja, svo sem hver hjúskaparstaða þeirra er, 

áhugamál eða núverandi starf. Samfélagsmiðillinn getur síðan notað þessar upplýsingar til að 

beina skilaboðum til þeirra.71 Líta má á persónuupplýsingar sem eins konar gjaldmiðil þar sem 

vinnsla persónuupplýsinga samfélagsmiðla er í raun forsenda fyrir því að flestir samfélagsmiðlar 

innheimta ekki annars konar gjald.72 Viðskiptamódel Facebook byggist meðal annars á 

varðveislu, vinnslu og greiningu persónuupplýsinga um notendur miðilsins í markaðstilgangi.73 

Þá geta notendur samfélagsmiðla einnig hafa veitt persónuupplýsingar til sjálfs auglýsandans, 

til dæmis stjórnmálasamtök, sem getur síðan notað persónuupplýsingarnar til að beina 

skilaboðum til þeirra. Til að mynda geta auglýsendur notað upplýsingar sem þeir hafa þegar um 
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notendur samfélagsmiðils, svo sem tölvupóstfang. Þessar upplýsingar auglýsenda eru síðan 

paraðar saman (e. matched) við upplýsingar sem samfélagsmiðillinn hefur um notendur sína. 

Þetta leiðir til þess að allir notendur sem fengu samsvörun (e. match) fá skilaboð eða auglýsingu 

frá auglýsandanum. Þessi aðferð nefnist eigin markhópa aðferðin (e. custom audience) og fjallað 

verður nánar um hana í kafla 4.2.2.74 

3.4.2.2 Persónuupplýsingar sem notendur veita við notkun samfélagmiðils 

Notendur samfélagsmiðla geta veitt persónuupplýsingar við notkun samfélagsmiðils (e. observed 

data).75 Samfélagsmiðlar nota ýmiss konar tól (e. business tools) til að afla persónuupplýsinga 

notenda miðilsins, svo sem vefkökur (e. cookies) eða samfélagsmiðlaviðbætur (e. Social 

Plugins).76 Fjallað verður nánar um slík viðskiptatól í kafla 4.2.6.   

3.4.2.3 Ályktaðar persónuupplýsingar 

Með ályktuðum persónuupplýsingum (e. inferred data) er átt við persónuupplýsingar sem 

ábyrgðaraðili býr til á grundvelli persónuupplýsinga sem notandi samfélagsmiðils hefur sjálfur 

veitt (e. provided data) og/eða persónuupplýsinga sem notendur veita við notkun miðilsins (e. 

observed data). Bæði auglýsandi og samfélagsmiðill geta búið til ályktaðar persónuupplýsingar 

um hinn skráða einstakling.77 

Til að mynda má nefna að samfélagsmiðill gæti fylgst með hegðun notenda samfélagsmiðla 

yfir langan tíma bæði á samfélagsmiðlinum og utan hans, svo sem hvaða vefsíður hann hefur 

heimsótt, hvaða orð hann leitaði að í leitarvél eða hversu margar færslur hann hefur líkað við. 

Með þessum persónuupplýsingum getur samfélagsmiðli verið kleift að draga ályktun um 

áhugamál eða önnur persónueinkenni þessa tilteknu notenda miðilsins. Samfélagsmiðillinn getur 

þróað markviðmiðun (e. targeting critera) út frá þessum ályktuðu upplýsingum sem auglýsandi 

getur síðan notað til að beina skilaboðum til ákveðins markhóps.78 
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3.4.3 Vinnsla 

3.4.3.1 Almennt 

Hugtakið „vinnsla“ er skilgreind í 4. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg., og segir 

orðrétt í ákvæðinu: 

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. 

Í fumvarpi pvl. kemur í athugasemdum við 3. gr. að orðið vinnsla sé eitt af lykilhugtökum 

persónuverndarregluverksins og ber að túlka það rúmt. Vinnsluhugtakið tekur til hvers kyns 

meðferðar á persónuupplýsingum óháð hvaða aðferð sé notuð og hvort gagnagrunnur er 

miðlægur eða dreifður.79 

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

eldri persónuverndarlögum nr. 77/2000. Því er ljóst að þegar vinnsla persónuupplýsinga er að 

öllu leyti varðveitt eða unnin í tölvu er um sjálfvirka vinnslu að ræða. Út frá 

persónuverndarsjónarmiðum er mikill munur á því hvort vinnsla sé sjálfvirk eða handvirk, enda 

gefur það auga leið að mun fleiri vinnslumöguleikar eru með tölvutækni sem telst í þessu 

samhengi sjálfvirk vinnsla.80 

Þegar safnað er persónuupplýsingum notenda samfélagsmiðla fellur það undir hugtakið 

vinnsla samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., enda er ljóst að söfnun persónuupplýsinga felur í sér 

vinnslu. Einnig kom fram í áliti Persónuverndar að ljóst er að notkun persónuupplýsinga um 

virkni notenda á samfélagsmiðlum felur í sér vinnslu persónuupplýsinga og fellur það undir 

valdsvið Persónuverndar, sbr. 39. gr. pvl. Persónuupplýsingar notenda samfélagsmiðla hafa 

einnig verið notaðar til að meta ákveðna þætti er varða hagi einstaklings, meðal annars til að 

greina eða spá fyrir um þætti er varða áhugamál, hegðun eða staðsetningu notenda miðlanna.81 

Þetta nefnist gerð persónusniðs (e. profiling) og verður gerð nánari grein fyrir því í næsta kafla. 
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3.4.3.2 Persónusnið 

Í 10. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., sbr. 4. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg., er hugtakið gerð persónusniðs skýrt svo: 

„Hvers kyns 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“. 

Í skýringum við 10. tl. 1. mgr. 3. gr. í frumvarpi er varð að pvl. kemur fram að persónusnið 

séu notuð við greiningu markhópa. Persónusnið getur orðið til úr ýmiss konar 

persónuupplýsingum sem koma fram á samfélagsmiðli notanda hans, svo sem 

persónuupplýsingar sem notandi hefur sjálfur veitt eins og hver aldur hans er. Þá getur einnig 

verið unnið úr stafrænum fótsporum einstaklinga, það er persónuupplýsingum sem safnað er 

reglulega á Netinu. Einnig kemur fram að það megi hugsa sér notkun persónusniðs við söfnun 

meðlima í ýmiss konar samtök eða fyrir pólitíska áróðurs- og áhrifastarfsemi 82 

Til að mynda notar Facebook persónusnið við greiningu markhópa. Þannig getur Facebook 

birt auglýsingar sem taldar eru höfða sérstaklega til viðkomandi markhóps út frá greiningu á 

persónuupplýsingum þeirra.83 Slíkar auglýsingar nefnast einstaklingsmiðaðar auglýsingar (e. 

microtargeting), en fjallað verður nánar um þær í kafla 4.2.5. 

3.4.3.3 Sjálfvirk ákvörðunartaka 

Sjálfvirk ákvarðanataka eru ákvarðanir sem grundvallast á vinnslu persónuupplýsinga sem fer 

einungis fram með sjálfvirkum hætti án mannlegrar íhlutunar.84 Sjálfvirk ákvörðunartaka getur 

byggst á hvers kyns persónuupplýsingum, svo sem persónuupplýsingum sem einstaklingur veitir 

sjálfur (e. provided data), persónuupplýsingum sem safnað er um einstakling út frá virkni hans á 

Netinu (e. observed data) eða ályktuðum persónuupplýsingum (e. inferred data).85 

Sjálfvirk ákvörðunartaka getur falið í sér gerð persónusniðs, en svo þarf ekki endilega að 

vera. Gerð persónusniðs getur einnig átt sér stað án sjálfvirkrar ákvarðanatöku. Gerð 

persónusniðs og sjálfvirk ákvarðanataka þarf þó ekki endilega að vera tvær aðskildar athafnir. Í 

upphafi gæti vinnsla falið í sér sjálfvirka ákvarðanatöku en síðar gæti það byggst á persónusniði 

um einstakling, allt eftir því hvernig persónuupplýsingar eru notaðar.86 
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Sjálfvirk ákvarðanataka og gerð persónusniðs hafa verið notuð í auknum mæli í ýmsum 

atvinnugreinum, þ.á m. hjá aðilum í markaðssókn. Framfarir í tækni og geta til að greina 

gagnagnótt (e. big data), gervigreind og vélrænt nám87 hafa auðveldað það að hægt sé að búa til 

persónusnið og taka sjálfvirka ákvarðanatöku.88 Með gervigreind er almennt átt við að tölva geti 

skynjað og skilið umhverfi sitt og síðan tekið eigin ákvarðanir á sambærilegan hátt og fólk.89 

Með notkun gervigreindar er hægt að greina gagnagnótt. Mögulegt er að greina upplýsingar 

um hvaða færslur hinn skráði hefur líkað við eða deilt á samfélagsmiðlum, hvaða vörur hann 

kaupir á Netinu, hvaða tónlist hann hlustar á og svo framvegis. Þá er hægt að nota reiknirit (e. 

algorithm) til að taka sjálfvirka einstaklingsmiðaða ákvörðun sem byggir á útreikningum á 

þessum persónuupplýsingum sem hefur verið safnað um hinn skráða einstakling. Þannig er 

mögulegt að birta auglýsingar eða skilaboð út frá greiningu á persónuupplýsingum hins skráða 

sem eiga að höfða sérstaklega til hans.90 Þegar safnað er mikið af persónuupplýsingum um hinn 

skráða yfir lengri tíma er gerð persónusniðs sem byggir á sjálfvirkri ákvarðanatöku nákvæmari. 

Þannig er hægt að draga nákvæmari ályktanir um áhugamál og hegðunarmynstur hins skráða.91 

Áhyggjur hafa vaknað um friðhelgi einkalífs í tengslum við sjálfvirka ákvarðanatöku. Þá 

sérstaklega varðandi andmælarétt hins skráða og að gefa honum kost á að setja fram sín 

sjónarmið. Þegar reiknirit eru of flókin og umfang persónuupplýsinga er einfaldlega of mikið 

getur reynst erfitt að rökstyðja einstakar sjálfvirkar ákvarðanir.92   

Þá er vert að nefna að í 22. gr. pvl., sbr. 22. gr. pvrg., má finna sérákvæði um að skráður 

einstaklingur eigi rétt á því að ákvörðun sé ekki eingöngu byggð á sjálfvirkri gagnavinnslu, þar 

með talið gerð persónusniðs, sem hefur réttaráhrif á einstaklinginn eða snertir hann á 

sambærilegan hátt. Í c-lið 2. mgr. sömu greinar má finna undantekningu, en þar segir að 1. mgr. 

gildir ekki ef hinn skráði hefur veitt afdráttarlaust samþykki. Fjallað verður nánar um hvað felst í 

afdráttarlausu samþykki í kafla 6.1.1. 
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4 Markaðssetning á samfélagsmiðlum 

4.1 Aðkoma mismunandi aðila 

Á síðustu árum hafa stjórnmálasamtök notað samfélagsmiðla til að beina markaðsskilaboðum til 

notenda miðlanna. Við markaðssetningu á samfélagsmiðlum geta mismunandi aðilar komið að 

og er hægt að skipta þeim í fjóra flokka, það er notendur, samfélagsmiðlar, auglýsendur og aðrir. 

Mikilvægi þess að auðkenna mismunandi hlutverk og ábyrgð aðila hefur nýlega verið 

undirstrikað í dómum Evrópudómstólsins í svonefndum Fashion ID-máli93 og 

Wirtschaftsakademie-máli94. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu í báðum málunum að 

þegar tveir eða fleiri aðilar bera sameiginlega ábyrgð bera þeir ábyrgð á afmörkuðum þáttum 

vinnslunnar.95 Hvað réttarsamband stjórnmálasamtaka og samfélagsmiðla varðar getur reynt á 

sjónarmið um sameiginlega ábyrgð, en fjallað verður nánar um það síðar.96 Því verður gerð grein 

fyrir aðkomu mismunandi aðila að markaðssetningu á samfélagsmiðlum. 

4.1.1 Notendur 

Samfélagsmiðlar eru orðnir einn grundvallarþáttur í nútímasamfélagi hjá fólki til að afla 

upplýsinga um hvað er að gerast í heiminum og til að halda sambandi við hvert annað.97 

Einstaklingar geta notað samfélagsmiðla í mismunandi tilgangi, svo sem til þess að halda 

sambandi við vini, skiptast á upplýsingum um sameiginleg áhugamál eða til að leita sér að vinnu. 

Hugtakið notandi (e. users) er venjulega notað um einstaklinga sem eru skráðir hjá tilteknum 

samfélagsmiðli, það er að segja þeir sem eru með reikning (e. account) eða prófíl (e. profile). 

Einstaklingar geta þó notað marga samfélagsmiðla án þess að hafa skráð sig, það er án þess að 

stofna reikning eða prófíl. Í slíkum tilvikum getur verið að einstaklingar fái hins vegar ekki 

aðgang að allri þjónustu sem samfélagsmiðillinn býður upp á.  

Vert er að nefna að bæði notendur og einstaklingar sem ekki eru skráðir geta fallið undir 

hugtakið „skráður einstaklingur“ (e. data subject) í skilningi 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. sbr. 1. mgr. 

4. gr. pvrg. að því leyti sem unnt er að persónugreina einstaklinginn beint eða óbeint. Hægt er að 
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beina skilaboðum til einstaklings hvort sem hann er notandi, hefur ekki skráð sig á miðilinn eða 

skráð sig undir röngu nafni þar sem oftast byggist markaðssetning ekki á notendanafni heldur 

öðrum persónuupplýsingum, svo sem áhugamáli, hegðunarmynstri eða annars konar auðkenni. 

Hins vegar hvetja samfélagsmiðlar notendur oft til þess að afhjúpa raunverulegar 

persónuupplýsingar eins og símanúmer þeirra.98 

4.1.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru ýmiss konar vefsíður og forrit sem gera einstaklingum kleift að birta 

upplýsingar um sig og aðra. Facebook, Google, Instagram, Snapchat, LinkedIn og Twitter eru 

dæmi um samfélagsmiðla.99 Þegar einstaklingur býr til reikning eða prófíl á samfélagsmiðlum er 

oftast gerð krafa um að gefa upp persónuupplýsingar. Til að mynda gerir Facebook þá kröfu 

þegar einstaklingur býr til aðgang eða prófíl að gefa upp nafn sitt, tölvupóst, kyn og 

fæðingardag.100  

Samfélagsmiðlar ákvarða virkni þjónustu sinnar. Þetta felur meðal annars í sér ákvörðun um 

tilgang og markmið vinnslu persónuupplýsinga sem þar fer fram og að annast grundvallaratriði 

þjónustunnar, svo sem skrá notendur eða eyða aðgangi þeirra. Þetta felur einnig í sér ákvörðun 

um hvernig persónuupplýsingarnar skulu unnar, til dæmis skráðar, geymdar, miðlað áfram og að 

hvaða marki slíkar upplýsingar geta verið notaðar í markaðssetningarskyni af þriðja aðila.101 

Samfélagsmiðlar geta safnað miklu magni af persónuupplýsingum bæði notenda og þeirra sem 

nota miðilinn án þess að eiga reikning sem byggir á hegðunarmynstri og samskiptum þeirra. 

Þetta gerir samfélagsmiðlum kleift að fá töluverða innsýn í félags- og lýðfræðileg 

persónueinkenni notenda, áhugamál þeirra og kosti. Mikilvægt er að átta sig á að innsýn byggð á 

virkni notenda getur falið í sér ályktaðar persónuupplýsingar. Til að mynda getur 

samfélagsmiðill safnað saman upplýsingum um hvaða færslur notandi líkar við eða hvaða 

myndbönd hann horfir á og ályktað út frá því að hann hafði gaman af því efni. Þá getur 

samfélagsmiðill safnað persónuupplýsingum einstaklinga utan þess tiltekna miðils, svo sem á 

vefsíðum á Netinu.102 

                                                             
98

 „Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users“ (n. 7). 
99

 „Samfélagsmiðlar“ (n. 76). 
100

 Barbu-Kleitsch (n. 70) 45. 
101

 ART 29 Working Party, „Opinion 5/2009 on online social networking“ (Article 29 Data Protection Working 

Party 12. júní 2009) WP 163 5 <https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp163_en.pdf> skoðað 20. mars 

2021. 
102

 „Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users“ (n. 7) 8. 



25 
 

4.1.3 Auglýsendur og aðrir aðilar 

Með hugtakinu auglýsendur (e. targeters) er oft átt við um einstakling eða lögaðila sem nýtir 

samfélagsmiðla til þess að beina skilaboðum á tiltekinn hóp notenda samfélagsmiðilsins með því 

að nota svokallaðar breytur103 eða önnur viðmið. Það sem skilur auglýsendur frá öðrum 

notendum samfélagsmiðla er það að þeir velja markhóp sinn og skilaboð út frá 

persónueinkennum þeirra, áhugamáli og fleira. Þessi framkvæmd hefur stundum verið nefnd 

örnálgun (e. microtargeting).104 Þegar örnálgun er beitt geta auglýsendur sent 

einstaklingsmiðaðar auglýsingar til þess að markaðssetja vörur eða þjónustu en einnig í þeim 

tilgangi til þess að hafa áhrif á skoðanir fólks eins, til dæmis stjórnmálaskoðanir.105 Það má líta á 

notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum til að beina skilaboðum til kjósenda sem ákveðið 

form markaðssetningar, það er í því skyni að hafa áhrif á skoðanir fólks svo að líkur aukist á 

stuðningi þess við samtökin.106 Stjórnmálasamtök falla því undir hugtakið auglýsendur. 

Auglýsendur geta notað markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla beint eða notað þjónustu 

annarra aðila (e. other actors), svo sem hjá auglýsingastofum og greiningaraðilum (e. data 

brokers, data analysts and ad tech companies).107 Til að mynda unnu flest stjórnmálasamtökin 

hérlendis með auglýsingastofum og/eða greiningaraðilum fyrir alþingiskosningar árið 2016 og 

2017. Sem dæmi má nefna notaði Framsóknaflokkurinn samfélagsmiðilinn Facebook til að beina 

auglýsingum til markhópa miðilsins. Framsóknarflokkurinn vann jafnframt með 

auglýsingastofunni Sahara sem hafði meðal annars umsjón með og stýrði Facebook vefsíðu 

flokksins.108  

4.2 Auglýsingaherferðir 

Stjórnmálasamtök geta notað markaðssetningarþjónustu sem samfélagsmiðlar bjóða upp á til 

þess að beina skilaboðum til kjósenda.109 Til að mynda notuðu stjórnmálasamtök hérlendis slíka 

þjónustu í aðdraganda alþingiskosninga árið 2016 og 2017 til að afmarka markhópa og beina 

skilaboðum að þeim. Stjórnmálasamtökin notuðu breytur sem samfélagsmiðlar höfðu búið til á 
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grundvelli nethegðunar einstaklinga. Öll stjórnmálasamtökin notuðu samfélagsmiðilinn 

Facebook og sum notuðu einnig aðra samfélagsmiðla.110 Í þessu sambandi verður gert grein fyrir 

þeirri markaðssetningarþjónustu sem Facebook býður upp á. 

4.2.1 Kjarnmarkhópar 

Kjarnmarkhópar (e. core audiences) er aðferð sem gerir auglýsanda mögulegt að handvelja 

ákveðinn markhóp fyrir ákveðna auglýsingu eða auglýsingaherferð á grundvelli margs kyns 

einkenna, þ.á m. aldurs, kyns, staðsetningar, áhugamála og hegðunar.111 

4.2.2 Eigin markhópar 

Eigin markhópar (e. custom audiences) er aðferð sem gerir auglýsanda kleift að búa til snið á 

Facebook yfir þá einstaklinga sem hann á þegar upplýsingar um, svo sem tölvupóstfang eða 

símanúmer. Þessar upplýsingar auglýsenda eru síðan paraðar saman (e. matched) við upplýsingar 

sem Facebook hefur um notendur sínar. Þetta leiðir til þess að allir notendur sem fengu 

samsvörun (e. match) fá skilaboð eða auglýsingu frá auglýsandanum. Samkvæmt upplýsingum á 

vef Facebook má ráða að gögnin séu dulkóðuð á vafra auglýsandans svo að Facebook sér ekki 

upphaflegu upplýsingarnar. Nánar tiltekið, áður en upplýsingarnar eru notaðar eru þær keyrðar í 

gegnum svokallað hakkfall (e. hashes) hjá Facebook sem er ákveðið dulkóðunarkerfi. Hakkfallið 

breytir upplýsingum sem auglýsandi hefur þegar um eigin markhóp og breytir þeim í 

handahófskennda kóða. Hakkfallið er einátta dulkóðun og er því ekki hægt að afkóða 

upplýsingarnar. Þá eru dulkóðarnir ekki persónugreinanlegir. Facebook ber dulkóðunina síðan 

saman við eigin dulkóðun. Facebook aðstoðar síðan auglýsandann að búa til markhóp út frá 

þeirri samsvörun sem fékkst og beina skilaboðum til þeirra. Eftir að búið er að mynda eigin 

markhóp eyðir Facebook hinum dulkóðuðu gögnum.112 

4.2.3 Líkindamarkhópar 

Líkindamarkhópar (e. lookalike audiences) er aðferð sem gerir auglýsanda kleift að búa til snið 

um svipuð áhugamál og þeir sem innan hans eigin markhóps hafa. Auglýsandinn velur 

persónueinkenni um eigin markhóp, svo sem staðsetningu, aldur, kyn, áhugamál og fleira. 

Facebook greinir síðan sameiginleg einkenni fólks út frá sniðinu sem auglýsandinn bjó til og 
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beinir skilaboðum að þeim sem eru svipaðir og einstaklingar í eigin markhóp auglýsandans. 

Þannig getur auglýsandinn náð til stærri markhóps sem deila sömu einkennum og eigin 

markhópur, en eru þó ekki viðskiptavinir hans.113 Sem dæmi má nefna að fyrir alþingiskosningar 

hérlendis árið 2016 og 2017 notaði Miðflokkurinn líkindamarkhópa þjónustu Facebook. Þannig 

gat Miðflokkurinn birt auglýsingar fyrir þeim sem líktust þeim sem höfðu líkað við Facebook 

síðu formanns flokksins, þeim sem líktust þeim sem höfðu líkað við síðu flokksins og þeim sem 

líktust bændum.114 

4.2.4 Aðrir samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðillinn Facebook er ekki eini samfélagsmiðillinn sem býður upp á markaðsþjónustu. 

Til að mynda býður Google upp á svipaða markaðsaðferð og líkindamarkhópa-aðferðina, en hún 

nefnist viðskiptasamsvörun (e. customer match).115 Sú aðferð gerir auglýsendum kleift að nota 

bæði persónuupplýsingar á Netinu og utan þess til þess að ná til núverandi eða fyrrverandi 

viðskiptavini sína í gegnum til dæmis Google-leitarkerfið, Gmail eða YouTube. Auglýsandi 

getur notað persónuupplýsingar sem hann á um viðskiptavini sína, til dæmis netfang eða 

símanúmer, og notað þær til þess að beina skilaboðum til viðskiptavina sinna og annarra sem eru 

svipaðir þeim.116  

Þá býður Twitter meðal annars upp á líkindamarkhópa-aðferðina og eiginmarkhópa-

aðferðina eins og Facebook. Twitter býður jafnframt upp á aðferð sem nefnist áhuga-

markaðsaðferð (e. interest targeting). Með þeirri aðferð geta auglýsendur búið til markhóp út frá 

áhugamáli einstaklinga. Áhugi einstaklinga er til að mynda ákvarðaður út frá hverjum þeir fylgja, 

hvað þeir tísta eða hvað þeir tísta aftur (e. retweet), smella á og fleira.117 Samfélagsmiðillinn 

Instagram er í eigu Facebook og er mögulegt að láta auglýsingu sem keypt er á Facebook einnig 

birtast á Instagram. Auglýsendur geta þannig beint skilaboðum á Instagram að nákvæmlega 

sömu markhópum og á Facebook.118 
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4.2.5 Einstaklingsmiðaðar auglýsingar 

Flestir kannast við að hafa fengið auglýsingar eftir að hafa leitað að upplýsingum um vöru eða 

þjónustu á Netinu. Þetta eru svokallaðar einstaklingsmiðaðar auglýsingar (e. microtargeting). 

Með einstaklingsmiðuðum auglýsingum er átt við auglýsingar á Netinu sem er sérstaklega beint 

að tilteknum einstaklingi eða hópi einstaklinga út frá greiningu á persónuupplýsingum þeirra. 

Með gerð persónusniðs er hægt að flokka einstaklinga í markhópa út frá persónueinkennum 

þeirra, svo sem áhugamálum eða skoðunum. Í kjölfarið er gerð persónusniðs notuð til þess að 

búa til sérsniðnar auglýsingar eða skilaboð sem beint er að tilteknum einstaklingum, til dæmis í 

gegnum samfélagsmiðla. Með tölfræðilegri tækni er síðan hægt að spá fyrir um 

framtíðarhegðun.119 

Einstaklingsmiðaðar auglýsingar eru oft notaðar til þess að markaðssetja ákveðnar vörur eða 

þjónustu. Hins vegar er einnig hægt að nota þær til þess að hafa áhrif á skoðanir fólks, til dæmis 

stjórnmálaskoðanir.120 Markmið einstaklingsmiðaðra auglýsinga getur þó verið margþætt, svo 

sem til þess að sannfæra, upplýsa, virkja, letja eða rugla kjósendur.121 Einstaklingsmiðaðar 

auglýsingar hafa verið flokkaðar á þrjá vegu af 29. gr. starfshópshópnum, nú Evrópska 

persónuverndarráðinu, það er samhengisauglýsingar (e. contextual advertising), sérsniðnar 

auglýsingar (e. segmented advertising) og atferlisauglýsingar (e. behavioural advertising).122 

Með samhengisauglýsingum er átt við auglýsingar á Netinu sem eru valdar á grundvelli efnis 

sem hinn skráði skoðar á vefsíðum. Þegar leitarvélar eiga í hlut fæst efni út frá leitarorðum, fyrri 

leitarfyrirspurnum eða IP-tölu123 hins skráða sem skírskotar til landfræðilega staðsetningu 

hans.124 Þannig er hægt að sérsníða auglýsingar út frá þeim upplýsingum sem fengnar eru við leit 

hins skráða á vefsíðum og leitarvélum. Til að mynda ef hinn skráði skoðar vefsíðu sem 

inniheldur orðið París þá geta auglýsingar birst honum í kjölfarið um veitingastaði þar.125 
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Markmiðið er að ná til einstaklinga með auglýsingum sem birtast á vefsíðum sem höfða 

sérstaklega til þeirra.126 

Sérsniðnar auglýsingar fela í sér að hinn skráði er settur í ákveðinn markhóp, svo sem út frá 

persónuupplýsingum sem hann hefur gefið um sig á samfélagsmiðlum.127 Út frá þessum 

persónuupplýsingum geta birst honum sérsniðnar auglýsingar sem miða til dæmis að 

áhugamálum hans.128 Sem dæmi má nefna að notandi samfélagsmiðils skrifar færslu á Facebook 

þar sem hann lætur í ljós áhuga sinn á tilteknum stjórnmálasamtökum. Þessi tilteknu 

stjórnmálasamtök nota breytur viðkomandi samfélagsmiðilsins til að beina skilaboðum til 

notenda miðilsins sem hafa áhuga á samtökunum. Í kjölfar færslu notandans kunna sérsniðnar 

auglýsingar að hafa birst honum.129 

Atferlisauglýsingar eru mótaðar út frá greiningu á hegðunarmynstri hins skráða á Netinu og 

byggja á upplýsingum úr eftirlitsbúnaði á Netinu yfir tiltekið tímabil, til dæmis vefkökum.130 

Þegar notast er við viðvarandi vefkökur131 þá vistast þær á tölvu notanda og muna þannig val eða 

aðgerðir notanda á vefsíðunni. Með viðvarandi þriðja aðila vefkökum er þannig hægt að afla 

upplýsingar um val og aðgerðir notanda yfir ákveðið tímabil. Þannig er hægt að fylgjast með 

hegðunarmynstri notanda vefsíðunnar og birta honum atferlisauglýsingar.132 

Einstaklingsmiðaðar auglýsingar eru ólíkar venjulegri nálgun (e. regular targeting). Með 

venjulegri nálgun er átt við skilaboð eða auglýsingar sem er beint að einstaklingi eða hópi 

einstaklinga óháð persónueinkennum þeirra. Til dæmis gætu stjórnmálasamtök beitt venjulegri 

nálgun með því að beina skilaboðum til allra íbúa í ákveðnu hverfi, þar sem tölfræðin sýnir að 

kjörsókn var lág en atkvæði til handa þessum tilteknu stjórnmálasamtökum var mikil. Hins vegar 

væri þessi tiltekni stjórnmálaflokkur að beita einstaklingsmiðuðum auglýsingum ef þeim er 

sérstaklega beint að tilteknum einstaklingi eða hópi einstaklinga út frá greiningu á 

persónuupplýsingum þeirra. Svo að með því að búa til persónusnið um einstaklinga er hægt að 

flokka einstaklinga í markhópa. Út frá því er hægt að beina einstaklingsmiðuðum auglýsingum 
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að ákveðnum einstaklingum. Þannig geta stjórnmálasamtök sent einstaklingsmiðaðar auglýsingar 

á einstaklinga sem þeir telja að gefi þeim mögulega atkvæði en hunsað aðra einstaklinga sem 

þeir telja ólíklegri til þess að gefa þeim atkvæði.133  

4.2.6 Viðskiptatól 

Margir samfélagsmiðlar bjóða einnig upp á svokölluð viðskiptatól (e. business tools).134 Líkt og 

fram kom í kafla 3.4.2.2 geta samfélagsmiðlar notað ýmiss konar aðferðir til þess að afla 

persónuupplýsinga um notendur miðilsins, svo sem vefkökur (e. cookies), 

samfélagsmiðlaviðbætur (e. Social Plugins) á við „líkar þetta“- og „deila“-hnappa (e. like, share), 

athugasemdakerfi tengd samfélagsmiðlum og ferilvöktunarkóða (e. Tracking Pixels). Tól af 

þessu tagi geta verið notuð af sjálfum samfélagsmiðlinum og á öðrum vefsíðum utan hans.135 Í 

30. lið formála pvrg. segir að þegar notandi notar ýmis tæki, tól og forrit geti það tengt 

netauðkenni við þá. Þessi notkun getur skilið eftir sig stafræn fótspor sem er hægt að nota til að 

búa til persónusnið um einstaklinga. Gerð verður grein fyrir vefkökum þar sem flestar vefsíður 

stjórnmálaflokka hérlendis notast víð slíkar kökur. Þá verður stuttlega gerð grein fyrir 

samfélagsmiðlaviðbætum. 

4.2.6.1 Vefkökur 

Með vefköku er átt við litla textaskrá sem er vistuð á tölvu eða í öðru snjalltæki þegar notandi 

heimsækir vefsíðu í fyrsta sinn.136 Vefkökur gera vefsíðum mögulegt að þekkja tölvur og 

snjalltæki. Með vefkökum er því mögulegt að safna upplýsingum um notanda, til dæmis hvort 

hann hafi heimsótt vefsíðuna áður, hversu lengi hann var á vefsíðunni og frá hvaða vefsvæði 

notandinn kom.137 Gerður er munur á setukökum og viðvarandi kökum. Með setukökum er 

vefsíðu kleift að tengjast aðgerðum notanda á meðan hann er á síðunni, en þær eyðast almennt 

þegar notandi fer af síðunni. Viðvarandi kökur vistast á tölvu notanda og muna val eða aðgerðir 

notanda á vefsíðunni. Vefsíður geta notast við bæði setukökur og viðvarandi kökur.138 

Hérlendis gilda lög um fjarskipti nr. 81/2003 (hér eftir fjarskiptalög) um vefkökur. Með 

fjarskiptalögunum var innleidd fjarskiptalöggjöf Evrópusambandsins. Í 47. gr. fjarskiptalaga 
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segir að fjarskiptafyrirtæki skuli gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi 

fjarskiptaþjónustu í samráði við rekstraraðila fjarskiptaneta ef við á. Þá segir í 5. mgr. sömu 

greinar að: 

„Notkun njósnahugbúnaðar, vefhlerunarbúnaðar eða annars slíks búnaðar sem 

komið er fyrir í endabúnaði notanda til þess að fá aðgang að upplýsingum, safna 

földum upplýsingum eða fylgjast með athöfnum hans er einungis heimil í 

lögmætum tilgangi og með vitund hlutaðeigandi notanda. Notanda er rétt að hafna 

notkun slíks búnaðar“. 

Í athugasemdum við 9. gr. frumvarps til breytinga á fjarskiptalögum nr. 81/2003 segir að 

fyrirmynd að ákvæði 5. mgr. 47. gr. fjarskiptalaga er að finna í 5. gr. tilskipunar 2002/58/EB139 

(hér eftir persónuverndartilskipunin). Í 25. lið formála persónuverndartilskipunarinnar er bent á 

að endabúnaður, til dæmis vefkökur, getur verið lögmætt og nytsamlegt tól. Sé endabúnaður 

notaður til lögmætra nota er nauðsynlegt að notandi slíks búnaðar sé upplýstur um tilgang 

vinnslunnar og að hann veiti samþykki sitt fyrir henni. Þá skal gefa notendum tækifæri á að 

andmæla vefkökum eða svipuðum endabúnaði.140  

Þó eru ekki allar vefkökur háðar samþykki notanda. Vefkökur geta ýmist verið nauðsynlegar, 

frá fyrsta aðila eða þriðja aðila. Nauðsynlegar vefkökur eru ekki háðar samþykki notanda, en þær 

geta byggst á lögmætum hagsmunum eiganda vefsíðunnar. Með nauðsynlegum vefkökum er átt 

við að þær geri notenda kleift að ferðast um vefsíðuna og eru nauðsynlegar fyrir virkni hennar. 

Vefkökur frá fyrsta aðila þarfnast mögulega samþykkis notanda. Vefkökur frá fyrsta aðila 

tilheyra eiganda vefsíðunnar og eru notaðar til að auðvelda notkun vefsíðunnar. Það ræðst af 

tilgangi vinnslunnar hverju sinni hvort afla þurfi samþykkis eða hvort hægt sé að byggja vinnslu 

á lögmætum hagsmunum.141  

Vefkökur frá þriðja aðila, til dæmis Facebook eða Google, eru háðar samþykki. Þriðju aðila 

kökur flokkast sem markaðskökur og safna persónugreinanlegum upplýsingum um notendur. 

Þriðji aðili gæti meðal annars notað vefkökur í þeim tilgangi að sérsníða auglýsingar142 og birta 

notendum vefsíðunnar annars staðar á Netinu. Notendur hafa ekki stjórn á hvernig þessir aðilar 
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nota sínar vefkökur. Flestar vefsíður bjóða þó upp á að loka á vefkökur frá þriðja aðila, en 

samþykkja vefkökur frá fyrsta aðila.143  

Þegar ábyrgðaraðili notar vefkökur á vefsíðu sinni þarf að fræða notendur síðunnar um að 

vinnsla persónuupplýsinga fer fram með notkun vefkaka og hvers konar vefkökur vefsíðan notar. 

Þá þarf einnig að greina frá tilgangi vinnslunnar, til dæmis í markaðsskyni, og heimild til 

vinnslu. Framangreint samræmist fræðsluskyldu144 ábyrgðaraðila samkvæmt 17. gr. pvl., sbr. 12. 

gr. pvrg.145 Þegar stjórnmálasamtök nota þriðju aðila vefkökur þarf samþykki notenda að 

uppfylla skilyrði pvl. um samþykki, sbr. 8. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Fjallað verður nánar um 

samþykki sem heimild til vinnslu persónuupplýsinga í kafla 6.1.1. 

4.2.6.2 Samfélagsmiðlaviðbætur 

Með samfélagsmiðlaviðbætum (e. Social Plugins) er átt við hugbúnaðarkerfi sem ýmsir 

samfélagsmiðlar bjóða upp á. Samfélagsmiðillinn Facebook býður upp á nokkrar 

samfélagsmiðlaviðbætur, svo sem „líkar þetta“- og „deila“-hnappa. Einnig er boðið upp á 

vefsíðuviðbætur (e. Page Plugin), en með því er átt við að vefsíðuviðbætur eru settar upp á 

vefsíðum þriðja aðila sem gerir aðilum kleift að færa persónuupplýsingar milli þriðja aðila og 

samfélagsmiðilsins.146 Notandi samfélagsmiðils getur fengið skilaboð þegar safnað er 

persónuupplýsingum í gegnum slíkar samfélagsmiðlaviðbætur. Þannig gætu skilaboð eða 

auglýsingar birst honum sem byggjast á hvaða færslur hann hefur deilt eða líkað við.147  

5 Notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum 

5.1 Almennt 

Í lýðræðisríkjum er góð kosningaþátttaka eftirsóknarverð. Samskipti við kjósendur eru því 

ómissandi þáttur af lýðræðislegu ferli.148 Í opnu lýðræðisríki hefur almennt verið litið svo á að 

almenningur móti sér skoðun með því að vera þátttakandi í upplýstri og opinni umræðu. Í 

                                                             
143

 „Vefkökur“ (n. 136); Information Commisioner’s Office, „Guidance on the use of cookies and similar 

technologies“ (n. 132) 6. 
144

 Sjá umfjöllun um fræðsluskyldu í kafla 6.3.1. 
145

 „Vefkökur“ (n. 136). 
146

 „Social Plugins“ (Facebook for Developers) <https://developers.facebook.com/docs/plugins/> skoðað 1. maí 

2021. 
147

 „Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users“ (n. 7) 12. 
148

 Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns (European Data Protection 

Board) 1; Information Commisioner’s Office, „Democracy disrupted? - Personal information and political 

influence“ (n. 23) 9. 



33 
 

aðdraganda kosninga hafa stjórnmálasamtök og frambjóðendur því sett fram stefnumál sín sem 

almenningur getur tekið afstöðu til og tekið ákvörðun út frá því.149 

Stjórnmálasamtök hafa notað margvíslegar aðferðir til að hafa samband við kjósendur og 

hafa þær þróast með tímanum í takt við tækniframfarir síðustu ára. Um 1924 urðu útvarpsþættir 

stjórnmálaflokka eitt einkenni kosninga. Það var þó ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina, eða 

árið 1951, þegar fyrstu útsendu auglýsingar stjórnmálaflokka komu í sjónvarpi sem gerði þeim 

kleift að ná til stærri hóps kjósenda. Með tilkomu upplýsingasöfnunar um símanúmer og 

tölvupóst einstaklinga var stjórnmálasamtökum kleift að hafa beint samband við kjósendur. Í 

skýrslu persónuverndarstofnunar Bretlands segir að þó að stjórnmálaherferðir hafi áður fyrr falið 

í sér markaðssetningaraðferðir með hefðbundnari hætti þá voru þessar aðferðir gagnsæjar, enda 

var uppruni þerra skýr.150 Að mati höfundar má telja að markaðssetningaraðferðir með 

hefðbundnum hætti séu gagnsæjar enda hafi einstaklingur samþykkt að veita upplýsingar um 

símanúmer eða tölvupóst. Auk þess eru auglýsingar í dagblaði, sjónvarpi eða útvarpi birtar öllum 

almenningi með sama hætti án þess að það sé sérstök vinnsla persónuupplýsinga sem 

einstaklingar vita mögulega ekki af. 

Á síðustu árum hefur þróunin verið sú að stjórnmálasamtök hafa notað samfélagsmiðla í 

aðdraganda kosninga til þess að beina skilaboðum til kjósenda út frá persónuupplýsingum 

þeirra.
151

 Samfélagsmiðlar hafa þróast hratt síðastliðin ár og eru orðin órjúfanlegur þáttur í starfi 

stjórnmálasamtaka og annarra félaga. Samskipti um stjórnmál sem áður áttu sér stað á opnum 

fundum og síðum dagblaða eiga sér nú stað á vettvangi samfélagsmiðla.
152

  

Með tilkomu samfélagsmiðla hafa skapast áskoranir fyrir persónuvernd, þ.á m. vinnsla 

persónuupplýsinga notenda samfélagsmiðla í tengslum við kosningar.
153

 Samfélagsmiðlar gera 

einstaklingum mögulegt að birta persónuupplýsingar á tiltölulega auðveldan máta.
154

  

Þegar einstaklingur notar Netið skilur það eftir sig svokölluð stafræn fótspor. Allt sem 

einstaklingur leitar að í leitarvélum, líkar við á samfélagsmiðlum, deilir eða kaupir á netinu skilur 
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eftir sig stafræn spor og allt eru þetta gögn sem hægt er að nota og greina.
155

 Hundruð milljóna 

manna skilja eftir sig gríðarlegt magn persónuupplýsinga á Netinu, svokallaða gagnagnótt (e. big 

data).
156

 Hugtakið gagnagnótt vísar almennt í hið mikla magn gagna sem safnað er í heiminum í 

dag, fjölbreytileika þeirra og þann hraða sem gögnin verða til á.
157

 Þegar um gagnagnótt er að 

ræða þarf meira en hefðbundna tækni til að safna upplýsingunum, geyma, dreifa, halda utan um 

og greina. Til að gagnasafn geti talist gagnagnótt hefur almennt verið talað um að gagnamagnið 

þurfi að vera mælt í terabætum eða jafnvel petabætum.
158

 Þar til nýlega var ekki til tækni sem gat 

greint eða metið gagnagnótt eða dregið af henni gagnlegar ályktanir. Persónuupplýsingarnar voru 

einfaldlega of fjölmennar til að meta, of flóknar, illa uppbyggðar og urðu til á of miklum hraða 

til þess að greina stefnu hjá einstaklingum og venjur þeirra.
159

 Nútímatækni hefur gert fólki kleift 

að vinna úr gagnagnótt með aðstoð tölva.
160

 Með tækniþróun hefur orðið mögulegt að greina 

hegðun notenda samfélagsmiðla, svo sem hvaða færslur hann líkar við eða deilir og hvaða 

myndbönd hann horfir á og svo framvegis.
161

 Þá hafa framfarir í tækni og geta til að greina 

gagnagnótt, gervigreind og reiknirit auðveldað að hægt sé að búa til persónusnið og taka 

sjálfvirka ákvarðanatöku.
162

 

Ljóst er að stjórnmálasamtök hafa notað markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla í því 

skyni að beina markaðsskilaboðum að notendum miðlanna. Markaðssetningarþjónusta 

samfélagsmiðla getur varðað ýmsa aðila. Því verður gerð nánari grein fyrir hlutverki 

stjórnmálasamtaka, samfélagsmiðla, auglýsingastofa og greiningaraðila. 

5.2 Hlutverk mismunandi aðila 

Þegar stjórnmálasamtök nota samfélagsmiða til þess að beina skilaboðum til notenda miðlanna út 

frá persónuupplýsingum þeirra geta tveir eða fleiri aðilar komið að viðkomandi vinnslu. 

Mikilvægt er að gera grein fyrir því hver gegnir hlutverki ábyrgðaraðila og vinnsluaðila, enda ber 

ábyrgðaraðili ábyrgð á því að vinnslan sé í samræmi við pvl. Því verður fjallað um hugtökin 
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ábyrgðaraðili og vinnsluaðili. Þá verður gerð grein fyrir hvaða hlutverki stjórnmálasamtök, 

samfélagsmiðlar, auglýsingastofur og greiningaraðilar gegna í þessu sambandi. 

5.2.1 Hugtökin ábyrgðaraðili og vinnsluaðili 

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. er ábyrgðaraðili einstaklingur, lögaðili, stjórnvald eða annar 

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

persónuupplýsinga, sbr. 7. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Skilyrði þess að geta talist ábyrgðaraðili er að 

hafa aðildarhæfi og að geta svarað til saka fyrir dómstólum vegna viðkomandi vinnslu 

persónuupplýsinga, ef svo ber undir. Í þeim skilningi sem vísað er til hér geta bæði einstaklingar 

og lögpersónur haft aðildarhæfi.163 Í 26. gr. pvrg. segir að ábyrgðaraðilar geti verið tveir eða fleiri 

og ákveða þeir þá sameiginlegan tilgang viðkomandi vinnslu og aðferðir við hana. Þegar 

ábyrgðaraðilar eru tveir eða fleiri skulu þeir teljast vera sameiginlegir ábyrgðaraðilar.  

Jafnvel þó að ábyrgðaraðili feli öðrum meðferð persónuupplýsinga ber hann áfram ábyrgðina 

svo fremi sem hann hafi ákvörðunarvaldið. Sá sem vinnur með persónuupplýsingar á vegum 

ábyrgðaraðila, á grundvelli samnings þar að lútandi, nefnist vinnsluaðili.164 Hugtakið vinnsluaðili 

er skilgreint í 7. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., sbr. 8. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg., og er þar átt við einstakling 

eða lögaðila, stjórnvald eða annan aðila sem vinnur með persónuupplýsingar á vegum 

ábyrgðaraðila. Í athugasemdum um 7. tl. 1. mgr. 3. gr. í frumvarpi er varð að pvl. segir að 

skilyrði fyrir því að um vinnsluaðila sé að ræða er að vinnslan fari fram fyrir hönd ábyrgðaraðila 

og byggist á ósk hans eða fyrirmælum.165 

5.2.2 Hlutverk stjórnmálasamtaka og samfélagsmiðla 

Stjórnmálasamtök viðhafa mismunandi vinnslu þegar samfélagsmiðlar eru notaðir til að koma 

markaðsskilaboðum á framfæri.166 Því þarf að skoða hvaða hlutverk stjórnmálasamtök og 

samfélagsmiðlar gegna í tengslum við slíka vinnslu. Þegar hlutverk hvers aðila er ákvarðað er 

lykilspurningin sú, hver ákveður tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga.167 
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5.2.2.1 Stjórnmálasamtök 

Þegar stjórnmálasamtök nýta sér markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla til þess að beina 

skilaboðum til kjósenda eru þau nefnd auglýsendur (e. targeters). Stjórnmálasamtök geta notað 

markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla beint eða notað þjónustu auglýsingastofa og/eða 

greiningaraðila.168 Stjórnmálasamtök ákveða hvaða aðferð sé beitt við viðkomandi vinnslu þegar 

þau kaupa þjónustu framangreindra aðila. Til að mynda geta þau ákveðið að nota 

kjarnmarkhópa-aðferð Facebook (e. core audiences) og notað breyturnar 18 ára og eldri, búseta í 

Reykjavík og áhugamál sé mannréttindi. Þá má almennt telja að tilgangur vinnslunnar sé í 

markaðssetningarskyni, það er til að beina markaðsskilaboðum í von um að hafa áhrif á skoðanir 

notenda samfélagsmiðilsins svo að líkur aukist á stuðningi þeirra við samtökin. Þegar 

stjórnmálasamtök nota samfélagsmiðla, auglýsingastofur og/eða greiningaraðila með þessum 

hætti má telja þau vera ábyrgðaraðila að þeirri vinnslu sem í því felst.169 Þannig að þrátt fyrir að 

stjórnmálasamtök viðhafi mismunandi vinnsluaðferðir þegar þau nota samfélagsmiðla til að 

beina markaðsskilaboðum þá gegna þau hlutverki ábyrgðaraðila þegar þau ákveða tilgang 

vinnslunnar og aðferðir við hana, sbr. 6. tl. 3. gr. pvl. og 7. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. 

5.2.2.2 Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar viðhafa mismunandi vinnsluaðferðir í tengslum við persónuupplýsingar 

notenda sinna. Það er vert að nefna að þegar stjórnmálasamtök kaupa markaðssetningarþjónustu 

samfélagsmiðla getur verið að vinnsla hafi þegar farið fram af hálfu samfélagsmiðilsins. Í slíkum 

tilvikum vinna samfélagsmiðlar ekki persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila og geta því ekki 

talist vinnsluaðilar í skilningi 7. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl., sbr. 8. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg.  

Í þessu sambandi má líta til leiðbeininga Evrópska persónuverndarráðsins nr. 8/2020. Þar 

kemur fram að þegar metin er ábyrgð samfélagsmiðils ber að hafa í huga að sumar 

markaðssetningaraðferðir reiða sig á gerð persónusniðs og/eða aðrar vinnsluaðferðir sem 

viðkomandi samfélagsmiðill hefur áður ráðist í. Það er samfélagsmiðillinn sem ákveður að vinna 

persónuupplýsingar notenda miðilsins á þann hátt að þróa markviðmiðun (e. targeting criteria) 

sem miðillinn gerir síðan aðgengilega fyrir auglýsendur. Til þess þarf samfélagsmiðill að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir varðandi vinnsluna, svo sem hvaða flokka persónuupplýsinga skuli vinna, 

hvaða markviðmiðun skuli bjóða og hverjir skuli hafa aðgang að persónuupplýsingum sem unnar 
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eru í tengslum við ákveðna markaðsherferð. Slíkar vinnsluaðferðir skulu vera í samræmi við 

pvrg. áður en boðið er upp á markaðssetningarþjónustu.170 Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa 

í huga að framangreind vinnsla á sér stað áður en boðið er upp á markaðssetningarþjónustu. 

Persónuupplýsingarnar eru því ekki unnar á vegum ábyrgðaraðila heldur tekur 

samfélagsmiðillinn ákvarðanir um tilgang vinnslunnar og aðferðir við hana. Því er 

samfélagsmiðillinn sjálfstæður ábyrgðaraðili varðandi þá vinnslu, sbr. 6. tl. 3. gr. pvl. og 7. tl. 1. 

mgr. 4. gr. pvrg. 

Samfélagsmiðlar bjóða upp á ýmiss konar markaðssetningarþjónustu. Til að mynda býður 

Facebook upp á kjarnmarkhópa-aðferðina, eigin markhópa-aðferðina, líkindamarkhópa-aðferðina 

og ýmiss konar viðskiptatól eins og vefkökur. Þegar samfélagsmiðlar sinna 

markaðssetningarþjónustu fyrir og samkvæmt beiðni stjórnmálasamtaka samkvæmt fyrirmælum 

undir stjórn þeirra má telja að þeir gegni hlutverki vinnsluaðila, sbr. 7. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. og 8. 

tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Vert er að nefna að Facebook hefur skilgreint sig sem vinnsluaðila í 

skilmálum þess fyrir eigin markhópa-aðferðinni (e. custom audience).171 Facebook hefur einnig 

skilgreint sig sem vinnsluaðila í skilmálum þess fyrir viðskiptatólum (e. business tools), en þau 

tól sem Facebook býður upp á eru meðal annars vefkökur og samfélagsmiðlaviðbætur.172 Þá 

hefur Facebook jafnframt skilgreint sig sem vinnsluaðila þegar það vinnur á vegum auglýsanda 

til að mæla og greina árangur auglýsingaherferða og gefa þeim skýrslur um hversu margir sáu 

viðkomandi auglýsingu og hversu margir smelltu á hana.173 Í tilvikum þar sem samfélagsmiðill 

gegnir hlutverki vinnsluaðila er skilyrði að vinnslusamningur liggi fyrir samkvæmt 3. mgr. 25. 

gr. pvl., en fjallað verður nánar um skyldur vinnsluaðila í kafla 6. 

Þegar samfélagsmiðill ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang og aðferðir við vinnslu 

persónuupplýsinga telst hann ábyrgðaraðili, sbr. 6. tl. 3. gr. pvl. og 7. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Í áliti 

29. gr. starfshópsins, nú Evrópska persónuverndarráðsins, nr. 5/2009 segir að samfélagsmiðlar 

gegni hlutverki ábyrgðaraðila þegar þeir ákveða tilgang og aðferð vinnslu persónuupplýsinga 

sem fer fram á miðlinum og hvernig persónuupplýsingar notenda eru unnar frekar.174 
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Þegar stjórnmálasamtök nota samfélagsmiðla til að beina markaðsskilaboðum til notenda 

miðilsins getur reynt á sjónarmið um sameiginlega ábyrgð í skilningi 26. gr. pvrg. Í slíkum 

tilvikum þurfa ábyrgðaraðilar að taka sameiginlega ákvörðun um tilgang vinnslunnar og aðferðir 

við hana svo þeir geti talist sameiginlegir ábyrgðaraðilar, sbr. 26. gr. pvrg. Í þessu sambandi er 

mikilvægt að líta til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins í svonefndu Fashion ID175 máli og 

Wirtschaftsakademie máli176. Í báðum málunum kom fram að sameiginleg ábyrgð felur ekki 

endilega í sér að ábyrgðin skiptist jafnt milli aðila, enda geta þeir átt þátt í mismunandi 

vinnsluaðgerðum. Því einskorðast ábyrgð hvers og eins ábyrgðaraðila við að skuldbindingar 

pvrg. séu uppfylltar í þeim vinnsluaðgerðum sem viðkomandi ákvarðar tilganginn fyrir og 

aðferðir. Ábyrgð hvers og eins ábyrgðaraðila að uppfylla skuldbindingar pvrg. er því 

mismunandi í hverju máli fyrir sig.177 Þó skal tekið fram að atvik í þessum málum eru annars 

konar en í ritgerð þessari og þykir ekki þörf að rekja málavexti með ítarlegum hætti. 

Þegar svo til háttar er ekki hægt að líta á að einn vinni fyrir hinn, heldur bera báðir/allir aðilar 

ábyrgð á afmörkuðum þáttum vinnslunnar.178 Sem dæmi um þegar getur reynt á sjónarmið um 

sameiginlega ábyrgð varðandi réttarsamband stjórnmálasamtaka og samfélagsmiðla er 

líkindamarkhópa-aðferð Facebook (e. lookalike audiences)179. Samkvæmt 26. gr. pvrg. er 

nauðsynlegt að samningur er gerður um skiptingu ábyrgðar á því að skuldbindingar pvrg. séu 

uppfylltar áður en vinnslan hefst, en fjallað verður nánar um skyldur ábyrgðaraðila í kafla 6.4.  

Samkvæmt framangreindu er ljóst að samfélagsmiðlar geta gegnt mismunandi hlutverki eftir 

því hvaða vinnsluaðferð er notuð. Þó ber að hafa í huga að þrátt fyrir að samfélagsmiðill 

skilgreini sig sem vinnsluaðila í tengslum við ákveðnar vinnsluaðferðir þá gegna þau hlutverki 

ábyrgðaraðila um leið og þau taka sjálfstæða ákvörðun um tilgang vinnslunnar og aðferðir við 

hana, sbr. 6. tl. 3. gr. pvl. og 7. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Í þessu sambandi er athyglisvert að líta til 

álits Persónuverndar en þar segir að ákveðnar líkur séu á því að samkvæmt pvl. beri 

stjórnmálasamtök og samfélagsmiðlar sameiginlega ábyrgð á þeim vinnsluaðferðum sem um 
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ræðir í álitinu. Eðli málsins samkvæmt sé því ekki þörf á vinnslusamningum. Þó var ekki veittur 

frekari rökstuðningur fyrir slíkri niðurstöðu. Meðal þeirra vinnsluaðferða sem greint var frá í 

álitinu voru kjarnhópa aðferð, eigin markhópa aðferð og líkindamarkhópa aðferð Facebook.180 

Líkt og kom fram af ofangreindu hefur Facebook meðal annars skilgreint sig sem vinnsluaðila 

við eigin markhópa aðferðina. Að mati höfundar er því ekki hægt að líta svo á að 

stjórnmálasamtök og samfélagsmiðlar beri ávallt sameiginlega ábyrgð. Samfélagsmiðlar bjóða 

upp á mismunandi markaðsþjónustu sem felur í sér mismunandi vinnsluaðferðir. Í tengslum við 

slíka vinnslu kann niðurstaðan að vera sú að samfélagsmiðlar komi fram í mismunandi 

hlutverkum eftir því hvaða vinnsluaðferð er notuð. Þó ber að hafa í huga að um leið og 

samfélagsmiðill tekur sjálfstæða ákvörðun um tilgang vinnslunnar og aðferðir við hana þá gegnir 

hann hlutverki ábyrgðaraðila í skilningi 6. tl. 3. gr. pvl., sbr. 7. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. 

5.2.3 Hlutverk auglýsingastofa og greiningaraðila 

Stjórnmálasamtök geta notað markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla beint eða notað þjónustu 

annarra aðila, svo sem hjá auglýsingastofum og/eða greiningaraðilum.181 Í áliti Persónuverndar 

kom fram að flest stjórnmálasamtökin hérlendis hafa unnið með auglýsingastofum og/eða 

greiningaraðilum í aðdraganda alþingiskosninga árið 2016 og 2017. Stjórnmálasamtökin hafi 

meðal annars keypt af þeim einhvers konar markhópagreiningu og/eða falið þeim að beina 

markaðssetningu að ákveðnum markhópum sem ákveðnir voru af hlutaðeigandi fyrirtæki.182 

Þegar auglýsingastofur og greiningaraðilar vinna persónuupplýsingar samkvæmt beiðni 

ábyrgðaraðila undir fyrirmælum og stjórn hans gegna þau hlutverki vinnsluaðila, sbr. 7. tl. 1. 

mgr. 3. gr. pvl. og 8. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Í slíkum tilvikum verður að gera vinnslusamning við 

hlutaðeigandi aðila samkvæmt 3. mgr. 25. gr. pvl., sbr. 3. mgr. 28. gr. pvrg.  

Í áliti Persónuverndar segir að hvað réttarsamband stjórnmálasamtaka og auglýsingastofa 

og/eða greiningaraðila snertir geti reynt á sjónarmið um sameiginlega ábyrgð þegar 

auglýsingastofur og/eða greiningaraðilar taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi tilgang og aðferðir 

við vinnsluna.183 

Samkvæmt framangreindu má ráða að auglýsingastofur og greiningaraðilar geta talist 

ábyrgðaraðilar við ákveðnar aðstæður, það er þegar þau taka sjálfstæða ákvörðun um vinnslu 
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persónuupplýsinga. Þegar slíkar aðstæður eru uppi er ljóst að þegar stjórnmálasamtök vinna með 

auglýsingastofum og/eða greiningaraðilum getur reynt á sjónarmið um sameiginlega ábyrgð. 

Auglýsingastofur og greiningaraðilar teljast hins vegar vinnsluaðilar ef þau vinna á vegum 

stjórnmálasamtaka og þau séu með ákvörðunarvaldið. 

Þegar stjórnmálasamtök nota samfélagsmiðla hvíla ýmsar skyldur á þeim sem ábyrgðaraðila. 

Því verður gerð nánari grein fyrir hvaða skyldur stjórnmálasamtök þurfa að uppfylla við notkun á 

samfélagsmiðlum. 

6 Hvaða skyldur þarf að uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á 

samfélagsmiðlum? 

6.1 Heimild til vinnslu persónuupplýsinga 

Öll vinnsla persónuupplýsinga verður að byggja á heimild í persónuverndarlögum. Svo að 

vinnsla persónuupplýsinga sé heimil þarf hún ávallt að byggjast á einni af sex heimildum sem 

taldar eru upp í 1. mgr. 9. gr. pvl., sbr. 1. mgr. 6. gr. pvrg. Sé unnið með viðkvæmar 

persónuupplýsingar nægir ekki heimild samkvæmt framangreindu ákvæði heldur þarf einnig að 

fullnægja einhverri af þeim viðbótarkröfum sem kveðið er á um í 1. mgr. 11. gr. pvl., sbr. 2. mgr. 

9. gr. pvrg. Almennt hefur verið litið svo á að vinnsla persónuupplýsinga í 

markaðssetningarskyni geti grundvallast á samþykki samkvæmt 6. tl. 9. gr. pvl, sbr. f-lið 1. mgr. 

6. gr. pvrg.184 Þá hefur einnig verið litið svo á að vinnsla persónuupplýsinga sé í þágu lögmætra 

hagsmuna, sbr. 47. lið formála pvrg. Því verður skoðað samþykki og lögmætir hagsmunir sem 

heimild fyrir vinnslu. 

Ábyrgðaraðili ákveður hvaða heimild vinnsla sé byggð á og er engin ein heimild rétthærri 

eða mikilvægari en önnur.185 Fjallað verður um framangreindar heimildir, það er þær heimildir 

sem koma til skoðunar þegar vinnsla stjórnmálasamtaka fer fram í þeim tilgangi að beina 

markaðsskilaboðum til notenda miðilsins út frá persónuupplýsingum þeirra. 

6.1.1 Samþykki 

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. er vinnsla heimil ef hinn skráði hefur gefið samþykki sitt fyrir 

vinnslu á persónuupplýsingum sínum í þágu eins eða fleiri tiltekinna markmiða. Skilgreining á 
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samþykki er skýrt í 8. tl. 3. gr. pvl. sem „óþvinguð, sértæk, upplýst og ótvíræð viljayfirlýsing 

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

persónuupplýsinga um hann sjálfan“, sbr. 11. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. Þá má finna nánari skilyrði 

um samþykki í 7. gr. pvrg. Einnig má finna nánari umfjöllun um notkun samþykkis sem heimild 

fyrir vinnslu í formálsorðum 32, 33, 42, og 43. lið pvrg.186 Hér verður fjallað nánar um hvern 

þessara þátta sem taldir eru upp í 8. tl. 3. gr. pvl., sbr. 11. tl. 1. mgr. 4. gr. pvrg. 

Óþvingað samþykki felur í sér að það verður að vera gefið af fúsum og frjálsum vilja. Ef hinn 

skráði er undir þrýstingi að veita samþykki eða ef hann myndi verða fyrir neikvæðum 

afleiðingum ef hann samþykkir ekki, þá myndi slíkt samþykki ekki vera talið uppfylla skilyrði 

þess að vera frjálst og óþvingað. Hið sama gildir þegar hinum skráða er ekki gefinn möguleiki á 

að afturkalla samþykki sitt án neikvæðra afleiðinga, sbr. 41. lið formála pvrg. Ef samþykki er sett 

fram sem órjúfanlegur hluti óumsemjanlegra skilmála þá er jafnframt litið svo á að slíkt 

samþykki hafi ekki verið veitt af fúsum og frjálsum vilja. Í leiðbeiningum Persónuverndar um 

samþykki má finna dæmi um óþvingað samþykki, en tekið er dæmi um smáforrit, sem hannað er 

til að breyta ljósmyndum, sem óskar eftir upplýsingum um staðsetningu notenda sinna. Tilgangur 

upplýsingaöflunar samkvæmt forritinu sé að selja atferlisauglýsingar (e. behavioural 

advertising). Hvorki staðsetning né atferlisauglýsingar teljast kjarni þjónustu forritsins. Ef 

notendur geta ekki nýtt sér þjónustu forritsins án þess að samþykkja þessa vinnslu þá telst slíkt 

samþykki ekki veitt af fúsum og frjálsum vilja.187 

Þegar metið er hvort samþykki sé veitt af fúsum og frjálsum vilja gegnir 4. mgr. 7. gr. pvrg. 

mikilvægu hlutverki en þar segir að það skuli taka ítrasta tillit til þess meðal annars hvort skilyrði 

sé fyrir framkvæmd samnings, þ.á m. veitingu þjónustu, að samþykki sé veitt fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga sem ekki er nauðsynleg vegna framkvæmdar samnings. Þetta leiðir meðal 

annars til þess að ekki sé ákjósanlegt að skeyta saman samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga 

og samþykki fyrir almennum skilmálum (e. terms and conditions). Hið sama á við þegar ákvæði 

samnings eða veiting þjónustu er órjúfanlegur hluti við beiðni um samþykki fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga. Við slíkar aðstæður er litið svo á að samþykki hins skráða sé ekki veitt af 
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fúsum og frjálsum vilja. Tilgangur 4. mgr. 7. gr. pvrg. er að koma í veg fyrir að ákvæði um 

tilgang vinnslu persónuupplýsinga sé falið í samningsskilmálum, sem geta oft á tíðum verið 

langir og flóknir. Þar sem einn grundvallarþátta pvrg. sé að tryggja grundvallarréttindi hins 

skráða er nauðsynlegt að hann hafi sjálfsákvörðunarrétt um vinnslu sinna persónuupplýsinga. Í 

því skyni er sérstaklega ályktað í pvrg. að samþykki fyrir ónauðsynlegri vinnslu geti ekki verið 

hluti af samningsskilmálum eða skilyrði fyrir veitingu þjónustu. Samkvæmt áliti 29. gr. 

starfshópsins, nú Evrópska persónuverndarráðsins, nr. 6/2014 ber að túlka orðalagið 

„nauðsynlegt fyrir framkvæmd samnings“ þröngt. Til að mynda þarf vinnsla að vera nauðsynleg 

svo að ábyrgðaraðili geti uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samningi, svo sem upplýsingar um 

heimilisfang til að hann geti sent vörur til hins skráða einstaklings. 

Ábyrgðaraðili getur óskað eftir persónuupplýsingum hins skráða í þeim tilgangi að 

framkvæma margar mismunandi vinnsluaðgerðir. Í slíkum tilvikum ætti hinn skráði að hafa val 

um þann tilgang sem hann vill samþykkja, en ekki að þurfa samþykkja vinnsluna í einu lagi. Eins 

og fram kemur í 43. gr. lið formálsorða pvrg. að ef ekki er hægt að veita sérstakt samþykki fyrir 

aðgreindum vinnsluaðferðum þá telst samþykki ekki veitt af fúsum og frjálsum vilja. Í 32. lið 

formálsorða pvrg. segir að þegar vinnsla er í margvíslegum tilgangi ætti að gefa samþykki fyrir 

hverjum og einum þeirra. Til að mynda ef ábyrgðaraðili óskar eftir að varðveita tölvupóstfang 

hins skráða og að deila því með tilteknum stjórnmálasamtökum. Ef ábyrgðaraðili veitir hinum 

skráða ekki tækifæri á að samþykkja vinnslu í hvorum tilgangi fyrir sig þá telst samþykkið ekki 

frjálst og óháð.188  

Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. pvrg. á skráður einstaklingur ávallt rétt á að draga samþykki sitt til 

baka á hverjum tíma. Afturköllun samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti vinnslu á grundvelli 

samþykkisins fram að afturkölluninni. Ábyrgðaraðili þarf að tilkynna hinum skráða um það áður 

en hann gefur samþykki sitt. Það á að vera jafnauðvelt fyrir hinn skráða að draga samþykki sitt til 

baka og að veita það. Ábyrgðaraðili þarf að geta sýnt fram á að hinn skráði geti afturkallað 

samþykki sitt án þess að verða fyrir neikvæðum afleiðingum, svo sem að hinn skráði verði fyrir 

auknum kostnaði eða fái lakari þjónustu. Ef hinn skráði þarf að þola neikvæðar afleiðingar vegna 

afturköllunar á samþykki sínu telst samþykkið ekki frjálst og óháð.189 
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Sértækt samþykki felur í sér að hinn skráði sé upplýstur um hvaða persónuupplýsingar á að 

vinna með og í hvaða tilgangi. Hinn skráði skal hafa val um hvaða tilgang hann samþykkir og 

hvaða tilgang hann samþykkir ekki. Til að uppfylla þetta skilyrði samþykkis þarf ábyrgðaraðili í 

fyrsta lagi að tilgreina tilgang til að koma í veg fyrir að persónuupplýsingar séu notaðar í öðrum 

og ósamrýmanlegum tilgangi. Í öðru lagi þarf ábyrgðaraðili að tryggja að samþykkið sé 

sérgreint. Í þriðja og síðasta lagi þarf ábyrgðaraðili að tryggja að skilið sé á milli upplýsinga sem 

tengjast því að fá samþykki fyrir vinnslu persónuupplýsinga og annarra upplýsinga. Skilyrðið um 

sértækt samþykki er ætlað að koma í veg fyrir að persónuupplýsingar séu unnar í öðrum tilgangi 

en þeim sem hinn skráði samþykkti upphaflega.190 Krafan um að samþykki skuli vera sértækt er í 

samræmi við hina svokölluðu tilgangsreglu sem kemur fram í 2. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. b-lið 

1. mgr. 5. gr. pvrg., um að persónuupplýsingar skuli „fengnar í skýrt tilgreindum og lögmætum 

tilgangi og ekki unnar frekar á þann hátt að ósamrýmanlegt sé þeim tilgangi“. 

Upplýst samþykki felur í sér að ábyrgðaraðili eigi að veita hinum skráða upplýsingar um 

vinnslu persónuupplýsinga, áður en samþykkis er aflað, til að hinn skráði skilji hvað hann sé að 

samþykkja, afleiðingar samþykkis og að honum sé heimilt að afturkalla samþykki sitt. Auknar 

kröfur eru gerðar í pvrg. til að samþykki sé upplýst. Skilyrði um uppýst samþykki er í samræmi 

við meginregluna um að vinnsla eigi að vera með gagnsæjum, sanngjörnum og lögmætum hætti, 

sbr. a-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. Ef ábyrgðaraðili veitir ekki fullnægjandi og aðgengilegar 

upplýsingar um viðkomandi vinnslu persónuupplýsinga getur beiðni um samþykki verið villandi 

og þar af leiðandi myndi samþykkið teljast ófullnægjandi.191 

Nauðsynlegt er að ábyrgðaraðili veiti lágmarksfræðslu til þess að samþykki hins skráða teljist 

upplýst. Af hálfu 29. gr. starfshópsins, nú Evrópska persónuverndarráðsins, var talið að 

eftirfarandi þyrfti að lágmarki að koma fram: heiti ábyrgðaraðila, tilgangur hverrar 

vinnsluaðgerðar fyrir sig sem óskað er eftir, hvaða persónuupplýsingar ábyrgðaraðili hyggst 

vinna með, réttur til að afturkalla samþykki, hvort fari fram sjálfvirk ákvarðanataka, þar með 

talin gerð persónusniðs, sbr. 22. gr. pvrg. og hvort miðlað sé persónuupplýsingum til þriðja ríkis 

án þess að fullnægjandi vernd liggi fyrir.192 
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Engar sérstakar kröfur eru gerðar í pvrg. um á hvaða formi skuli veita fræðslu, en hana má til 

dæmis veita skriflega eða með myndbandi. Samt sem áður gerir pvrg. ákveðnar kröfur til 

framsetningar, sbr. 2. mgr. 7. gr. pvrg. og 32. lið formálsorða pvrg. Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. 

pvrg. þarf fræðslan að vera einföld og á auðskiljanlegu máli. Auk þess þarf hún að vera aðskilin 

öðrum upplýsingum sem ekki varða vinnslu persónuupplýsinga. Til að mynda ef ábyrgðaraðili 

aflar samþykkis í gegnum smáforrit í snjallsíma gæti verið æskilegt að setja upplýsingar fram í 

aðskildum skrefum (e. layered way of presenting information).193 

Ótvírætt samþykki felur í sér að samþykki eigi að vera veitt með skýrri staðfestingu hins 

skráða sem ávallt feli í sér einhvers konar aðgerð eða yfirlýsingu, sbr. 32. lið formálsorða pvrg. 

Heimilt er að veita yfirlýsinguna munnlega, skriflega eða með rafrænum hætti. Þetta getur meðal 

annars falið í sér að hinn skráði einstaklingur þurfi að haka í reit þegar hann notar vefsíðu á 

Netinu. Þegar það er búið að haka í reit þar sem óskað er eftir samþykki þá ætti það ekki að fela í 

sér samþykki. Það sama á við um aðgerðarleysi hins skráða. Ábyrgðaraðila er í sjálfsvald sett 

hvaða aðgerðir hann ákveður að nota til að fullnægja skilyrðinu um ótvírætt samþykki. Þá er vert 

að nefna að umræða hefur skapast um svokallaða samþykkisþreytu, en hinir skráðu geta jafnvel 

fengið margar beiðnir á dag um samþykki og við slíkar aðstæður er hætta á að þessi 

samþykkisþreyta skapist. Með því er átt við að hinn skráði lesi ekki þá fræðslu sem honum er 

veitt og er því ókunnugt um þær vinnsluaðferðir sem óskað er samþykkis fyrir. Skylda er lögð á 

ábyrgðaraðila í pvrg. að útfæra aðferðir sem kljást við þetta vandamál, svo sem að hinn skráði 

veiti samþykki á viðkomandi netvafra en ekki einstaka vefsíðum. Slíkt samþykki þarf þó ávallt 

að uppfylla skilyrði pvrg. til samþykkis.194 

Þegar aðstæður eru á þann veg að hætta er fólgin í vinnslu persónuupplýsinga og eðlilegt 

þyki að hinn skráði einstaklingur hafi mikla stjórn yfir persónuupplýsingum sínum þarf 

afdráttarlaust samþykki. Þetta á sérstaklega við um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, þegar 

persónuupplýsingar eru fluttar úr landi og við sjálfvirka ákvarðanatöku, þar með talið við gerð 

eða notkun persónusniðs.195 Sérstök skilyrði eru sett í pvrg. og pvl. fyrir vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga, en eins og áður hefur komið fram þarf að uppfylla eitthvert af skilyrðum 9. 

gr. pvl., sbr. 6. gr. pvrg., og enn fremur eitthvert af skilyrðum 11. gr. pvl., sbr. 9. gr. pvrg. 

Sérregla er í 1. tl. 1. mgr. 11. gr. pvl. um að vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga er heimiluð ef 
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hinn skráði hefur veitt afdráttarlaust samþykki, sbr. a-lið 2. mgr. 9. gr. pvrg. Þegar unnið er með 

stjórnmálaskoðanir hinna skráðu þarf því afdráttarlaust samþykki samkvæmt a-lið 3. tl. 1. mgr. 3. 

gr. pvl., sbr. 1. mgr. 9. gr. pvrg. 

Samkvæmt 22. gr. pvl. á skráður einstaklingur rétt á því á því að ákvörðun sé ekki eingöngu 

byggð á sjálfvirkri gagnavinnslu, þar með talið gerð persónusniðs, sem hefur réttaráhrif á 

einstaklinginn eða snertir hann á sambærilegan hátt, sbr. 22. gr. pvrg. Í c-lið 2. mgr. sömu greinar 

er hins vegar að finna undantekningu, en þar segir að 1. mgr. gildir ekki ef hinn skráði hefur veitt 

afdráttarlaust samþykki. Í leiðbeiningum Evrópska persónuverndarráðsins segir að gerð 

persónusniðs byggi oft á persónuupplýsingum sem leiða af virkni notenda (e. observed data) eða 

ályktuðum persónuupplýsingum (e. inferred data), en ekki persónuupplýsingum sem 

einstaklingur hefur veitt sjálfur (e. provided data). Því getur gerð persónusniðs verið ógagnsætt. 

Þegar ábyrgðaraðili byggir á afdráttarlausu samþykki sem grundvöll að gerð persónusniðs verður 

hann að geta sýnt fram á að hinn skráði einstaklingur skilji hvað hann er að samþykkja.196 

Við öflun afdráttarlaus samþykkis þarf að uppfylla þær kröfur sem koma fram í 8. tl. 1. mgr. 

3. gr. pvl. um samþykki skráðs einstaklings sem og skilyrði 10. gr. pvl., þ.á m. um skyldu 

ábyrgðaraðila til að gera beiðni um samþykki skýra og auðskiljanlega til að tryggja að það sé 

gefið af fúsum og frjálsum vilja.197 Gerðar eru auknar kröfur til skýrleika við öflun afdráttarlauss 

samþykkis. Því þarf að vera skýrt og greinilegt hvað einstaklingur er að samþykkja.198 

Afdráttarlaust samþykki felur í sér að hinn skráði þarf að gefa frá sér yfirlýsingu eða skýra 

jákvæða aðgerð. Einföld leið til þess er að afla skriflegrar yfirlýsingar eða jafnvel undirritunar af 

hinum skráða. Það er hins vegar ekki eina leiðin til að afla afdráttarlauss samþykkis. Hinn skráði 

gæti einnig veitt afdráttarlaust samþykki með því að fylla út rafrænt eyðublað, senda tölvupóst 

eða með rafrænni undirskrift.199 

Þá er vert að nefna að pvrg. leggur auknar skyldur á ábyrgðaraðila að tryggja að þeir afli 

samþykkis og að þeir geti sýnt fram á að hinn skráði hafi samþykkt viðkomandi vinnslu um sig, 

það er ábyrgðarskyldan. Ábyrgðaraðila er í sjálfvald sett hvernig hann uppfyllir þess skyldu. Á 

meðan vinnsla fer fram á grundvelli samþykkis þarf ábyrgðaraðili að varðveita sönnun um að 
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hinn skráði hafi gefið samþykki sitt. Eftir þann tíma ber ábyrgðaraðila að eyða 

persónuupplýsingunum, nema málefnalegar ástæður séu til staðar fyrir varðveislu eins og 

lagaskylda.200 

Þá getur reynt á samspil samþykkis og annarra heimilda samkvæmt persónuverndarlöggjöf. 

Samþykki er ein þeirra heimilda sem hægt er að byggja á við vinnslu persónuupplýsinga. 

Almennt getur vinnsla persónuupplýsinga í ákveðnum tilgangi ekki grundvallast á fleiri en einni 

vinnsluheimild. Þó er mögulegt að vinnsla sömu persónuupplýsinga í mismunandi tilgangi hjá 

sama ábyrgðaraðila geti byggst á fleiri en einni vinnsluheimild, svo sem samþykki og samningi. 

Ábyrgðaraðila ber að ákveða á hvaða grundvelli vinnsla byggir á áður en vinnslan hefst. Hins 

vegar getur ábyrgðaraðili ekki skipt á milli vinnsluheimilda eftir að vinnslan hefst. Því getur 

ábyrgðaraðili ekki byggt vinnslu persónuupplýsinga á lögmætum hagsmunum samkvæmt 6. tl. 1. 

mgr. 9. gr. pvl., sbr. f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg., eftir í ljós kemur að skilyrði fyrir samþykki 

viðkomandi vinnslu hafi ekki verið fullnægt.201  

6.1.1.1 Öflun samþykkis 

Þegar stjórnmálasamtök nota samfélagsmiðla til að beina markaðsskilaboðum til notenda 

miðilsins getur verið að vinnslan þurfi að byggja á samþykki. Til að mynda þarf að afla 

samþykkis þegar notaðar er þriðju aðila vefkökur. Þá þarf að afla afdráttarlauss samþykkis þegar 

unnið er með viðkvæmar persónuupplýsingar og þegar ákvörðun er eingöngu tekin á grundvelli 

sjálfvirkrar gagnavinnslu, þar með talið gerð persónusniðs. Í ljósi þess að öll stjórnmálasamtökin 

hér á landi notuðu Facebook til að beina markaðsskilaboðum til notenda miðilsins má líta til 

skilmála Facebook varðandi hvernig aflað er samþykkis. 

Þegar einstaklingur býr til reikning á Facebook er strax gerð krafa um að hann gefi upp 

ákveðnar persónuupplýsingar. Að því loknu getur einstaklingur ýtt á hnappinn „skráðu þig“. 

Fyrir ofan þann hnapp kemur fram að með því að ýta á hnappinn sé verið að samþykkja skilmála 

Facebook og mögulegt var að ýta á hlekk sem vísaði einstakling á skilmálana. Í skilmálum 

Facebook er meðal annars tekið fram að með því að nota miðilinn samþykki notandi að birta 

megi honum auglýsingar sem eru taldar höfða til hans. Þá segir að Facebook noti 

persónuupplýsingar notanda til að ákveða hvaða auglýsingar eigi að birta honum. Einstaklingi er 

boðið að kynna sér hvernig Facebook safnar, notar og deilir persónuupplýsingum notenda með 
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því að ýta á hlekk sem vísar á gagnastefnu Facebook. Í bæði skilmálum og gagnastefnu 

Facebook er hægt að ýta á hlekk sem vísar notanda á frekari fræðslu og þar er fjallað um breytur 

sem ráða því hvernig auglýsingum er almennt beint að notendum. Í gagnastefnu Facebook kemur 

fram að miðillinn byggir meðal annars á samþykki notanda sem hann geti afturkallað hvenær 

sem er. Í gagnastefnunni er notanda boðið að ýta á hlekk á ný sem vísar notanda á síðu þar sem 

fram kemur að samþykki notanda nái til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga sem notandi lýsir 

yfir áhuga á við notkun miðilsins, ef notandi deilir þeim upplýsingum á vegg sínum eða í 

lífsviðburði.202 Þegar skoðaðir eru skilmálar Facebook virðist gerð persónusniðs einnig falla 

undir samþykki.203  

Með vísan til framangreinds er vert að skoða hvort öflun afdráttarlauss samþykkis samræmist 

pvl. og pvrg. Líkt og fram kom í kafla 6.1.1 eru ríkari kröfur gerðar til afdráttarlauss samþykkis. 

Samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. þarf samþykki hins skráða að vera óþvingað, sértækt, upplýst 

og ótvírætt. Þá þarf samþykki jafnframt að uppfylla skilyrði 10. gr. pvl., þ.á m. skyldu 

ábyrgðaraðila til að gera beðni um samþykki skýra og auðskiljanlega til að tryggja að það sé 

gefið af fúsum og frjálsum vilja.204 Því þarf að vera skýrt og greinilegt hvað einstaklingur er að 

samþykkja.205 Afdráttarlaust samþykki felur í sér að hinn skráði þarf að gefa frá sér yfirlýsingu 

eða skýra jákvæða aðgerð. Að mati höfundar má því telja að öflun afdráttarlauss samþykkis hjá 

notendum Facebook uppfylli ekki skilyrði pvl. og pvrg. Telja má að beiðni um samþykki þyrfti 

sérstaklega að lúta að vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga og veita þyrfti notanda fræðslu um 

hverjir megi nota viðkvæmar persónuupplýsingar og í hvaða tilgangi. Því sé ekki hægt að afla 

afdráttarlauss samþykki um leið og notandi veitir almennt samþykki án þess að það sé upplýst og 

skýrt. Þá má telja að það sama eigi við þegar aflað er afdráttarlauss samþykkis fyrir gerð 

persónusniðs sem byggir eingöngu á sjálfvirkri gagnavinnslu. 

Þá er vert að nefna að í áliti Persónuverndar kemur fram að það sé sérstakt álitaefni hvort 

samþykki, eins og það er sett fram í skilmálum Facebook, uppfylli skilyrði pvrg. Persónuvernd 

bendir á að írska persónuverndarstofnunin sé með tvær kvartanir til meðferðar sem lúta að 
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lögmæti vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við skilmála og gagnastefnu Facebook. 

Persónuvernd tók hins vegar fram að írska persónuverndarstofnunin væri með 

forystueftirlitsyfirvald varðandi starfsemi Facebook og því heyri það undir hana að leysa úr 

álitaefnum í tengslum við þetta.206 Persónuvernd tók því ekki sérstaklega á þessu álitaefni að 

öðru leyti en að vísa til þess að þetta álitamál heyrði undir írsku persónuverndarstofnunina. 

6.1.1.2 Öflun samþykkis fyrir notkun vefkaka 

Þegar stjórnmálasamtök nota þriðju aðila vefkökur þarf að afla samþykkis notanda, sbr. 5. mgr. 

47. gr. fjarskiptalaga.207 Þegar stjórnmálasamtök nota fyrstu aðila vefkökur þarf að meta hverju 

sinni út frá tilgangi vinnslunnar hvort byggja eigi á samþykki eða lögmætum hagsmunum, en 

fjallað verður um lögmæta hagsmuni í kafla 6.1.2.208 Því er vert að skoða hvernig aflað er 

samþykkis fyrir notkun vefkaka. Þegar aflað er samþykkis notenda samfélagsmiðla fyrir notkun 

vefkaka þarf það að vera óþvingað, sértækt, upplýst og ótvírætt samkvæmt 8. tl. 1. mgr. 3. gr. 

pvl. 

Á vefsíðum sumra stjórnmálasamtaka, til dæmis Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna, er 

notast við svokallaða sprettiglugga (e. popups) þar sem notanda er tilkynnt að vefsíðan noti 

vefkökur.209 Sem dæmi má nefna að á vefsíðu Sjálfstæðisflokksins er notanda boðið upp á að ýta 

á stillingar þar sem hægt er að loka á ónauðsynlegar vefkökur. Því má telja að samþykkið sé 

óþvingað þar sem notandi hefur val um tilgang vinnslunnar og þarf ekki að samþykkja vinnsluna 

í einu lagi.210 Samþykkið sé því veitt af fúsum og frjálsum vilja. Á vefsíðu Sjálfstæðisflokksins er 

notanda boðið að lesa sig til um hvað felst í ónauðsynlegum vefkökum, það er fyrstu aðila og 

þriðju aðila vefkökur. Þar kemur fram að þriðju aðila vefkökur séu markaðskökur sem gerir 

Sjálfstæðisflokknum kleift að birta viðeigandi auglýsingar. Samþykki þarf jafnframt að vera 

sértækt sem samræmist tilgangsreglunni í 2. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. b-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. 

Þegar unnið er með mismunandi persónuupplýsingar er hægt að afla samþykkis fyrir þær á sama 

tíma ef þær eru unnar í sama tilgangi. Þetta samræmist meginreglunni um gagnsæi þar sem hinn 

skráði er upplýstur um tilgang vinnslunnar sem eykur sjálfsákvörðunarrétt hans um vinnslu 
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persónuupplýsinga sinna.211 Því má telja að samþykkið sé sértækt þar sem notandi getur 

samþykkt þriðju aðila vefkökur og tilgangurinn er sá sami, það er í markaðssetningarskyni.  

Samþykkið þarf einnig að vera upplýst. Ábyrgðaraðili þarf að minnsta kosti að upplýsa hinn 

skráða um heiti ábyrgðaraðila, tilgang vinnslunnar, hvaða persónuupplýsingum sé safnað og 

hverjar séu notaðar, réttinn til að afturkalla samþykki og hvort fari fram sjálfvirk ákvarðanataka, 

þar með talda gerð persónusniðs.212 Þá þarf fræðslan að vera veitt áður en aflað er samþykkis og 

vera á einföldu og auðskiljanlegu tungumáli, sbr. 2. mgr. 7. gr. pvrg. Á vefsíðu 

Sjálfstæðisflokksins getur notandi ýtt á hlekk sem vísar honum á persónuverndarstefnu 

Sjálfstæðisflokksins. Þar getur notandi lesið sig til um hvaða persónuupplýsingar séu notaðar, í 

hvaða tilgangi þær eru notaðar og fleira. Þó má telja að upplýsa þyrfti notenda betur um rétt hans 

til að afturkalla samþykki sitt. Þá þyrfti að upplýsa notanda áður en aflað er samþykkis. Notandi 

getur aðeins nálgast þær upplýsingar í skilmálum um vefkökur, en þar er einungis vísað á að 

hann geti aftengt vefkökur í sérstakri stillingu á vafranum sínum. Því má telja álitamál hvort 

skilyrði um upplýst samþykki samkvæmt pvl. sé uppfyllt. 

Samþykki þarf jafnframt að vera ótvírætt. Þegar það er þegar búið að haka í reit þar sem aflað 

er samþykki telst samþykkið ekki ótvírætt. Á vefsíðu Sjálfstæðisflokksins getur notandi hafnað 

þriðju aðila vefkökum, en það er þegar búið að haka í reitinn fyrir ónauðsynlegar kökur. Því má 

telja að samþykkið sé ekki ótvírætt. 

Í ljósi þess að stjórnmálasamtök geta notað þriðju aðila vefkökur, til dæmis frá Facebook, má 

líta til skilmála Facebook um vefkökur. Þar segir að vefkökur séu meðal annars notaðar í 

markaðstilgangi svo að Facebook og auglýsendur geti birt notendum miðilsins auglýsingar á 

Facebook. Notendum Facebook er boðið að ýta á hlekk þar sem þeir geta stjórnað vefkökum 

sínum. Þar er notenda boðið að hafna aðalmarkaðskökum Facebook, en hins vegar kemur þar 

fram að þrátt fyrir að notandi hafni þessum vefkökum fái hann birtar auglýsingar meðal annars á 

grundvelli persónuupplýsinga sem notendur veita (e. provided data) eða upplýsinga sem 

samstarfsaðilar Facebook hafa safnað í gegnum þeirra vefkökur.213 Líkt og áður hefur komið 

fram er írska persónuverndarstofnunin með tvær kvartanir til meðferðar sem lúta að lögmæti 

vinnslu persónuupplýsinga varðandi skilmála og gagnastefnu Facebook. Til skoðunar er meðal 
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annars lögmæti vinnslu persónuupplýsinga þegar þær eru ráðnar af virkni notenda og þannig 

notaðar til að beina sérsniðnum auglýsingum. Að mati höfundar er því sérstakt álitamál hvort 

markaðskökur Facebook uppfylli skilyrði pvl. Auk þess á að vera jafnauðvelt fyrir notanda að 

draga samþykki sitt til baka eins og var að veita það.214 Því má telja að öflun samþykkis fyrir 

markaðskökum Facebook sé ekki frjálst og óháð. 

6.1.2 Lögmætir hagsmunir 

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. er vinnsla persónuupplýsinga heimil ef hún er nauðsynleg 

vegna lögmætra hagsmuna sem ábyrgðaraðili eða þriðji maður gætir. Þó er vinnsla ekki heimil ef 

hagsmunir eða grundvallarréttindi og frelsi hins skráða sem krefjast verndar persónuupplýsinga 

vegur þyngra, sbr. f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. Í athugasemdum við 9. gr. í frumvarpi er varð að pvl. 

segir að ákvæðið eigi þó ekki við nema ábyrgðaraðili hafi viðhaft mat á því hvort hagsmunir hins 

skráða af því að vinnslan fari ekki fram vegi þyngra en hagsmunir ábyrgðaraðila sem mæla með 

vinnslunni. Þó er ekki nauðsynlegt að um hagsmuni ábyrgðaraðila eða þriðja manns sem tekur 

við upplýsingunum sé að ræða og því getur ákvæðið jafnframt átt við um hagsmuni annarra.215  

Til að hægt sé að byggja á lögmætum hagsmunum sem vinnsluheimild þarf að fara fram 

þriggja þátta hagsmunamat. Í fyrsta lagi þarf vinnsla persónuupplýsinga að fara fram í þágu 

lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila eða þriðja aðila sem hefur aðgang að viðkomandi 

persónuupplýsingum. Í öðru lagi þarf vinnslan að vera nauðsynleg í þágu þeirra hagsmuna. Í 

þriðja lagi mega hagsmunir eða grundvallarréttindi og frelsi hins skráða einstaklings, sem 

krefjast persónuverndar, ekki vega þyngra en hagsmunir annarra af viðkomandi vinnslu.216 

Hugtakið lögmætir hagsmunir er ekki skilgreint nánar í pvl. né í athugasemdum í frumvarpi 

til pvl. Þó má almennt gera ráð fyrir því að til þess að um lögmæta hagsmuni sé að ræða geti 

vinnslan ekki verið ólögmæt, ósanngjörn eða ómálefnaleg. Í þessu sambandi má líta til 

meginreglna 8. gr. pvl, sbr. 5. gr. pvrg.217 Í 47. lið formála pvrg. segir að meta þurfi af kostgæfni 

hvort um lögmæta hagsmuni er að ræða, meðal annars hvort hinn skráði einstaklingur getur, 

þegar söfnun persónuupplýsinga fer fram og í samhengi við hana, haft gilda ástæðu til að ætla að 

vinnslan fari fram í þeim tilgangi. Þá segir að við aðstæður þar sem hinir skráðu einstaklingar 
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hafi ekki ástæðu til að ætla að frekari vinnsla verði, þá geti hagsmunir þeirra og 

grundvallarréttindi gengið framar hagsmunum ábyrgðaraðila. Einnig kemur fram að líta megi á 

að vinnsla persónuupplýsinga vegna beinnar markaðssetningar sé í þágu lögmætra hagsmuna. Í 

samræmi við ábyrgðarskylduna þarf hagsmunamatið að vera skjalfest og liggja fyrir áður en 

viðkomandi vinnsla hefst.218  

Ákvæði 2. til 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. eiga það sameiginlegt, að undanskilinni reglu 1. tl., að 

vinnsla sé ekki heimil nema hún sé nauðsynleg vegna nánar tilgreindra hagsmuna. Það 

endurspeglar meginregluna um meðalhóf219 sem birtist í 3. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl. Það ræðst af 

aðstæðum hverju sinni hvort viðkomandi vinnsla teljist nauðsynleg og er ábyrgðaraðila falið 

visst mat í þeim efnum. Mat á nauðsyn vinnslu ræðst af eðli hennar og efni þeirra upplýsinga 

sem unnið er með. Meta þarf hvern áfanga vinnslunnar sjálfstætt. Því ber að meta sjálfstætt hvort 

nauðsynlegt sé að safna upplýsingum, skrá þær, miðla þeim og svo framvegis. Þá geti skipt máli 

hvort um sé að ræða upplýsingar um hrein einkamálefni einstaklinga, eins og félagsleg 

vandamál, hjónaskilnað, ættleiðingar eða annað sem sanngjarnt og eðlilegt er að fari leynt. Þegar 

persónuupplýsingar eru slíkar ber að gera ríkari kröfur að því er varðar nauðsyn vinnslunnar. Þá 

ber að hafa í huga að auknar kröfur eru gerðar til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga.220 

Hagsmunir eða grundvallarréttindi og frelsi hins skráða einstaklings, sem krefjast 

persónuverndar, mega ekki vega þyngra en hagsmunir annarra af viðkomandi vinnslu. Ljóst er að 

vinnsla persónuupplýsinga vegna beinnar markaðssetningar sé í þágu lögmætra hagsmuna, sbr. 

47. lið formálsorða pvrg. Hins vegar þarf ábyrgðaraðili ávallt að gæta að hagsmunum hins 

skráða. Með vísan til 1. gr. pvl. þarf vinnsla persónuupplýsinga að vera í samræmi við 

grundvallarsjónarmið og friðhelgi einkalífs. 

Ljóst er að stjórnmálasamtök sem nota samfélagsmiðla til að beina skilaboðum til kjósenda 

þurfa ávallt að framkvæma þriggja þátta hagsmunamatið ef ákveðið er að vinnsla byggist á 6. tl. 

1. mgr. 9. gr. pvl., sbr. f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. Almennt má ætla að stjórnmálasamtök hafi 

lögmæta hagsmuni af því að beina auglýsingum og skilaboðum til kjósenda í aðdraganda 

kosninga. Í vissum tilvikum getur hins vegar verið að stjórnmálasamtök geti ekki byggt vinnslu á 

lögmætum hagsmunum. Við mat á því hvort vegið sé um of að grundvallarréttindum og frelsi 

kjósenda verður að líta til meginreglna pvl. og hvaða fræðslu ábyrgðaraðili veitir hinum skráðu 
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kjósendum. Ef ábyrgðaraðili gætir ekki að þessu með fullnægjandi hætti er vegið um of að 

grundvallarrétti og frelsi hinna skráðu einstaklinga.221  

Almennt hefur verið talið að stjórnmálaflokkar hafi lögmæta hagsmuni af því að nota 

persónuupplýsingar skráðra félagsmanna til að beina markaðsskilaboðum til þeirra í aðdraganda 

kosninga. Hins vegar þarf að gæta þess að persónuupplýsingar félagsmanna séu notaðar miðað 

við réttmætar væntingar. Til að mynda má nefna að fyrir alþingiskosningar árið 2016 og 2017 

notuðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn netföng félagsmanna sem sett voru upp í 

viðmóti Facebook. Vinnsluaðferðin sem notast var við nefnist eigin markhópa aðferð Facebook 

(e. custom audiences)222. Persónuvernd taldi að þegar aflað var persónuupplýsinga skráðra 

félagsmanna hefðu þeir ekki fengið nægilega fræðslu um að til þessarar vinnslu myndi koma. Í 

ljósi þess veitti Persónuvernd frekari leiðbeiningar um þessi atriði í kafla 4.1. í áliti sínu. Þar 

kemur fram að þegar stjórnmálasamtök afla persónuupplýsinga um skráða félagsmenn þarf að 

liggja skýrt fyrir hver tilgangur vinnslu persónuupplýsinganna er. Upplýsa þarf félagsmenn við 

skráningu um hvort persónuupplýsingar þeirra verði notaðar til að beina markaðsskilaboðum á 

samfélagsmiðlum. Til að samþykki félagsmanna sé nægjanlega upplýst og fræðsla 

stjórnmálasamtaka teljist fullnægjandi þarf að liggja skýrt fyrir hverjir mega nota 

persónuupplýsingar til að beina skilaboðum til viðkomandi félagsmanns. Stjórnmálasamtökum 

ber að halda utan um samþykki félagsmanna og fræðslu sem þeir fengu í aðdraganda þess, en 

það samræmist ábyrgðarskyldunni samkvæmt 2. mgr. 8. gr. pvl., sbr. 2. mgr. 5. gr. pvrg. Þá 

verður ávallt að gæta að meginreglum persónuverndarlaga.223 

Einnig hefur almennt verið talið að stjórnmálasamtök hafi lögmæta hagsmuni af því að beina 

markaðsskilaboðum til notenda samfélagsmiðla. Þegar metið er hvort vegið sé um of að 

grundvallarréttindum og frelsi kjósenda þarf að líta til meginreglna pvl. og þeirrar fræðslu sem 

veitt er. Í áliti Persónuverndar kemur fram að þegar stjórnmálasamtök nota samfélagsmiðla til að 

flokka notendur í ákveðna markhópa í því skyni að beina markaðsskilaboðum að þeim þurfi að 

líta til hinnar almennu gagnsæisreglu224 sem felur í sér ríka fræðsluskyldu ábyrgðaraðila til að 

gera hinum skráða einstaklingi kleift að gæta réttar síns225. Notendur eigi rétt á að fá skýra og 

aðgengilega fræðslu um viðkomandi vinnslu, þ.á m. rétt til að vita um þær breytur sem notast er 
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við.226 Í þessu sambandi má líta til skilmála Facebook, en þar kemur meðal annars fram að með 

því að nota miðilinn sé notandi að samþykkja að honum séu birtar kostaðar auglýsingar sem 

taldar eru höfða til hans.227 Í skilmálum og gagnastefnu Facebook geta notendur miðilsins nálgast 

frekari fræðslu um þær breytur sem notaðar eru og ráðið því hvaða auglýsingar eru birtar 

notendum.228 Þegar notendur Facebook fá birta auglýsingu geta þeir jafnframt ýtt á þrjá litla 

punkta í hægra horni auglýsingarinnar. Með því að smella á það birtist valmöguleikinn „af hverju 

sé ég þetta“ og kemur þar viðeigandi skýring. Til að mynda að auglýsandinn sé að reyna að ná til 

notenda sem Facebook telur að hafi áhuga á því sem auglýst er. Þá getur ástæðan einnig verið sú 

að notandi hafi líkað við vefsíðu auglýsanda eða jafnvel að auglýsandi sé að reyna að ná til þeirra 

sem eru 18 ára og eldri og búa á Íslandi. 

Í rannsókn um aðferðir til að tryggja gagnsæi á samfélagsmiðlum var sérstaklega skoðaður 

valmöguleiki Facebook „af hverju sé ég þetta“. Þar kemur fram að fræðslan á Facebook í þessu 

sambandi hafi oft verið ófullnægjandi, ógagnsæ og misvísandi. Þetta leiði til þess að notendur fái 

ekki fullnægjandi fræðslu um hvernig persónuupplýsingar þeirra séu notaðar. Í rannsókninni 

kemur einnig fram að samfélagsmiðillinn Twitter sé með svipaða fræðslu og Facebook.229 Þá er 

vert að nefna að skilmálar Facebook séu til skoðunar hjá írsku persónuverndarstofnuninni, líkt og 

fram kom í kafla 6.1.1.1. Að mati höfundar er því sérstakt álitamál hvort fræðsla Facebook, og 

mögulega annarra samfélagsmiðla, sé fullnægjandi svo að stjórnmálasamtök geti byggt vinnslu á 

lögmætum hagsmunum. Til að stjórnmálasamtök geti byggt vinnslu persónuupplýsinga notenda 

samfélagsmiðla í markaðssetningarskyni á lögmætum hagsmunum er ljóst að stjórnmálasamtök 

þurfa að grípa til aðgerða. Stjórnmálasamtök geta ekki gengið út frá því að fræðsla 

samfélagsmiðla sé í samræmi við pvl.230 

Í vissum tilvikum getur vinnsluaðferð þó ekki byggst á lögmætum hagsmunum samkvæmt 6. 

tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., sbr. f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. Líkt og fram kom í kafla 4.2.6 er notkun 

vefkaka háð samþykki notenda. Þá þarf einnig að afla afdráttarlauss samþykkis þegar unnið er 

með viðkvæmar persónuupplýsingar og þegar ákvörðun er eingöngu byggð á sjálfvirkri 

gagnavinnslu, þar með talið gerð persónusniðs.  
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Samkvæmt framangreindu er ljóst að öll vinnsla persónuupplýsinga verður að byggjast á 

heimild í persónuverndarlögum. Ábyrgðaraðili ákveður tilgang og aðferðir við vinnslu 

persónuupplýsinga. Þar af leiðandi er það ábyrgðaraðili sem tekur afstöðu til þess hvaða heimild 

viðkomandi vinnsla persónuupplýsinga styðst við. Það ræðst af tilgangi vinnslu hverju sinni 

hvort hún sé leyfileg og hvaða vinnsluheimild eigi við. Jafnframt þarf vinnsla persónuupplýsinga 

að vera í samræmi við meginreglur pvl. svo hún teljist lögmæt.231 Því verður í næsta kafla fjallað 

um meginreglur pvl. 

6.2 Meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga 

Vinnsla persónuupplýsinga þarf ávallt að vera í samræmi við meginreglur pvl. svo hún teljist 

lögmæt.232 Í 8. gr. pvl., sbr. 5. gr. pvrg. birtast þær meginreglur sem gilda um vinnslu 

persónuupplýsinga og hafa þær um langt skeið verið hornsteinar persónuverndarlöggjafarinnar. 

Þetta eru nánar tiltekið lögmætisreglan, tilgangsreglan, meðalhófsreglan, áreiðanleikareglan og 

varðveislureglan og öryggisreglan. Í 2. mgr. 8. gr. pvl., sbr. 2. mgr. 5. gr. er kveðið á um 

ábyrgðarskylduna.233 Meginreglurnar eru oft kallaðar „gullnu reglurnar“.234 Að neðangreindu 

verður lýst nánar inntaki hverrar meginreglu. 

Lögmætisreglan birtist í 1. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. a-lið 1. mgr. 9. gr. pvrg., og felur í sér að 

persónuupplýsingar eigi að vera unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti 

gagnvart einstaklingum. Lögmætisreglan lýtur fyrst og fremst að réttindum hins skráða 

einstaklings, svo sem upplýsingarétti þeirra og aðgangsrétti en fjallað verður nánar um réttindi 

hins skráða í kafla 6.3. Ábyrgðaraðili þurfi að geta sýnt fram á að hinir skráðu hafi fengið 

fullnægjandi fræðslu þegar það á við og þá þarf ábyrgðaraðili að veita hinum skráðu aðgang að 

persónuupplýsingum sínum.235  

Í 39. lið formálsorða pvrg. segir að hvers kyns vinnsla persónuupplýsinga ætti að vera 

lögmæt og sanngjörn. Þá segir til frekari skýringa að einstaklingum ætti að vera ljóst þegar 

persónuupplýsingum þeirra er safnað, þær notaðar, skoðaðar eða unnar á annan hátt og að hvaða 

marki þær eru eða munu verða unnar. Meginreglan um gagnsæi gerir þá kröfu að hvers kyns 

upplýsingar og samskipti, sem tengjast þessari tilteknu vinnslu persónuupplýsinga, séu 
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auðveldlega aðgengileg, auðskiljanleg og á skýru og einföldu máli. Þá á meginreglan um 

gagnsæi sérstaklega við um upplýsingar til skráðra einstaklinga, svo sem hver ábyrgðaraðili sé, 

tilgangurinn með viðkomandi vinnslu og frekari upplýsingar til þess að tryggja sanngjarna og 

gagnsæja vinnslu gagnvart hinum skráðu einstaklingum og þeirra rétti til að fá staðfestingu og 

tilkynningu þegar vinnsla persónuupplýsinga þeirra fer fram. Í þessu sambandi skal gera 

einstaklingum ljóst þá áhættu, reglur, verndarráðstafanir og réttindi í tengslum við vinnslu þeirra 

og hvernig þeir geta neytt réttar síns þegar slík vinnsla fer fram. 

Þá lýtur lögmætisreglan einnig að lögmæti viðkomandi vinnslu. Í því felst að vinnsluheimild 

þurfi ávallt að vera til staðar, sbr. 40. lið formálsorða pvrg. Einnig má viðkomandi vinnsla ekki 

ganga gegn öðrum lögum. Í ábyrgðarskyldunni, sem birtist í 2. mgr. 8. gr. pvl., sbr. 2. mgr. 5. gr. 

pvrg., felst að kortleggja þurfi hvaða heimild hver vinnsluaðgerð fyrir sig byggir á.236 Þá felur 

áskilnaður um lögmæti vinnslu ekki aðeins í sér skírskotun til skráðra lagareglna heldur 

jafnframt til óskráðra grundvallarreglna um persónuvernd og friðhelgi einkalífs. 

Tilgangsreglan felur í sér að persónuupplýsingar eru fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum 

og málefnalegum tilgangi og eru þær ekki unnar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi. 

Tilgangsreglan birtist í 2. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. b-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. Tilgangsreglan lýtur 

fyrst og fremst að því hvenær eigi að vinna persónuupplýsingar, en öll vinnsla verður að hafa 

skýran tilgang.237 Í athugasemdum um 8. gr. í frumvarpi er varð að pvl. er tilgangsreglunni gerð 

nánari skil. Þar segir að með áskilnaði um að tilgangurinn sé skýr er átt við að hann eigi að vera 

nógu vel skilgreindur og afmarkaður svo að vinnslan sé gagnsæ og auðskilin. Með því er komið í 

veg fyrir að tilgangurinn sé túlkaður víðtækt þannig að undir hann megi fella næstum hvað sem 

er, enda samrýmist það ekki sjónarmiðum um persónuvernd. Þegar unnið er með viðkvæmar 

persónuupplýsingar og afleiðing með notkun þeirra er meiri en ella er enn þá mikilvægara að 

tilgangurinn sé skýrt afmarkaður. Auk þess er auðveldara fyrir hinn skráða að gæta hagsmuna 

sinna þegar tilgangurinn er skýr, svo sem með því að krefjast að persónuupplýsingum sínum sé 

eytt. Tilgangur vinnslu skal jafnframt vera málefnalegur. Með því er átt við að ekki megi vinna 

með persónuupplýsingar í hvaða tilgangi sem er, þrátt fyrir að hann sé yfirlýstur og skýr. Við mat 

á því hvort tilgangur sé málefnalegur verður meðal annars að skoða hvort markmið viðkomandi 

vinnslu sé í samræmi við eðli þeirrar starfsemi sem ábyrgðaraðili hefur með höndum. Þá er 
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óheimilt að vinna persónuupplýsingar í tilgangi sem er ósamrýmanlegur þeim tilgangi sem var 

með söfnun þeirra.238 

Þegar um er að ræða sameiginlega ábyrgðaraðila eru báðir ábyrgir til að tryggja að 

tilgangsreglunni sé fylgt eftir og ætti því að fella viðeigandi ákvæði um þessi efni í samkomulag 

þeirra á milli.239 Ljóst er að stjórnmálasamtök og samfélagsmiðlar geta í sumum tilfellum talist 

sameiginlegir ábyrgðaraðilar og verða þeir þá báðir að tryggja að tilgangsreglunni sé fylgt eftir 

sem og öðrum réttindum hins skráða. Þá getur vinnsluskrá, sem í flestum tilfellum er skylt að 

halda, verið gagnlegt tæki fyrir ábyrgðaraðila til þess að sýna fram á að hann uppfylli 

ábyrgðarskylduna enda þarf að gera þar grein fyrir tilgangi hverrar vinnsluaðgerðar fyrir sig. 

Vinnsluskrá rammar því inn tilgang viðkomandi vinnslu og auðveldar því eftirfarandi vinnu. 

Önnur tól geta einnig hjálpað við mat á því hvort tilgangur sé lögmætur og málefnalegur, svo 

sem framkvæmd mats á áhrifum persónuverndar.240 

Meðalhófsreglan miðast við það sem kallast „lágmörkun gagna“ og felur það í sér að 

persónuupplýsingar séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við 

tilgang viðkomandi vinnslu. Meðalhófsreglan kemur fram í 3. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. c-lið 1. 

mgr. 5. gr. pvrg. og skarast hún nokkuð við tilgangsregluna. Í 39. lið formálsorða pvrg. er nánar 

lýst inntaki meðalhófsreglunnar og segir þar að gerð sé sú krafa að geymslutími 

persónuupplýsinga sé takmarkaður við algjört lágmark. Því ætti aðeins að vinna með 

persónuupplýsingar ef ekki er unnt að ná fram tilganginum með öðrum hætti. Til þess að tryggja 

að persónuupplýsingar séu ekki varðveittar lengur en nauðsynlegt er ætti ábyrgðaraðilinn að setja 

tímafresti hvað varðar eyðingu eða reglulega endurskoðun þeirra. Í raun mælir meðalhófsreglan 

fyrir um að vinnsla ábyrgðaraðila sé háð hlutfallssjónarmiði, sem er kjarni meðalhófsreglunnar. 

Með því er átt við að vinnslan megi ekki ganga lengra en þörf krefur til að ná því markmiði sem 

ábyrgðaraðila er heimilt að ná.241  

Áreiðanleikareglan kemur fram í 4. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. d-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. og 

gerir þá kröfu að persónuupplýsingar séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. Í 39. lið 

formála pvrg. kemur fram að gera verði hóflegar ráðstafanir til að tryggja að persónuupplýsingar 

sem ekki eru áreiðanlegar verði leiðréttar eða þeim eytt. Í athugasemdum um 8. gr. í frumvarpi er 
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varð að pvl. segir að skyldan til að uppfæra upplýsingar sé til að tryggja að upplýsingar sem 

reynast úreltar séu leiðréttar, sé þess þörf. Þá segir að í ákveðnum tilvikum geti ábyrgðaraðili 

frestað leiðréttingu, en hversu fljótt leiðrétting þarf að eiga sér stað ræðst af efni 

persónuupplýsinga sem unnið er með. Í því sambandi þarf leiðrétting að eiga sér stað tafarlaust 

þegar um er að ræða vinnslu á röngum upplýsingum sem gætu leitt til tjóns fyrir hinn skráða.242 

Til að geta sýnt fram á að fylgt sé áreiðanleikareglunni getur verið nauðsynlegt að skjalfesta 

verklag um hvenær eigi að uppfæra upplýsingar í upplýsingakerfum, svo sem 

tengiliðaupplýsingar hinna skráðu einstaklinga. Í þeim tilvikum þar sem unnið er með 

viðkvæmar persónuupplýsingar getur slíkt verklag verið sérstaklega mikilvægt.243 

Varðveislureglan kemur fram í 5. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. e-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg., og vísar 

hún sérstaklega til þess að við vinnslu persónuupplýsinga þurfi að gæta þess „að þær séu 

varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl á hina skráðu einstaklinga lengur en þörf 

krefur miðað við tilgang vinnslu“. Með öðrum orðum má ekki varðveita persónuupplýsingar í 

persónugreinanlegu formi lengur en þörf krefur miðað við þann tilgang sem var með söfnun og 

vinnslu þeirra.244 Þá er jafnframt gerður sá fyrirvari í 5. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl. að heimilt sé að 

varðveita persónuupplýsingar lengur að því tilskildu að það þjóni aðeins skjalavistun í þágu 

almannahagsmuna, rannsókna á sviði vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi og að 

öryggis sé gætt eins og við á, sbr. e-lið 1. mgr. 5. gr. pvrg. Í þessu sambandi má nefna að í 50. lið 

formála pvrg. segir að slík vinnsla teljist til samrýmanlegra og lögmætra vinnsluaðgerða. 

Sem dæmi má nefna að stjórnmálasamtök gætu notað viðvarandi þriðju aðila vefkökur frá 

Google Analytics sem notar vefkökurnar í þeim tilgangi að sérsníða auglýsingar og birta 

notendum annars staðar á Netinu. Slíkar vefkökur byggja á samþykki notenda og geta verið 

vistaðar á tæki hans í allt að tveimur árum, en það fer eftir hvers kyns Googla Analytics vefkökur 

eru notaðar.245  

Öryggisreglan felur í sér að vinnsla persónuupplýsinga sé með þeim hætti að viðeigandi 

öryggi þeirra sé tryggt. Öryggisreglan kemur fram í 6. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. f-lið 1. mgr. 5. 

gr. pvrg. og lýtur hún að því að tryggja öryggi persónuupplýsinga í einu og öllu. Rétt eins og 
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gildir um aðrar meginreglur þá endurspeglast öryggisreglan í mörgum ákvæðum 

persónuverndarlöggjafarinnar.246 Í 39. lið formála pvrg. er áréttað að þegar unnið er með 

persónuupplýsingar ætti að tryggja að viðeigandi öryggi sé til staðar. Auk þess þarf að tryggja 

trúnað um upplýsingarnar, meðal annars að komið sé í veg fyrir óheimilan aðgang eða notkun á 

persónuupplýsingunum og þeim búnaði sem notaður er við viðkomandi vinnslu. Því þarf 

ábyrgðaraðili að skjalfesta áhættumat hvað varðar öryggi persónuupplýsinganna og út frá því 

mati skal hann ákveða öryggisráðstafanir. Í þessu felst skjalfesting þess þegar mat á áhrifum á 

persónuvernd er framkvæmt og skjalfesting á verkferlum í tengslum við tilkynningar um 

öryggisbresti. Ábyrgðaraðili þarf jafnframt að halda skrá yfir alla öryggisbresti sem verða í 

starfsemi hans og að geta sýnt Persónuvernd skrána, ef þess er óskað.247  

Öryggisreglan endurspeglast í mörgum ákvæðum pvl. og pvrg.248 Til að mynda má nefna að í 

a-lið 1. mgr. 32. gr. pvrg. er kveðið á um að ábyrgðaraðili og vinnsluaðili skuli nota 

gerviauðkenni og dulkóðun eftir því sem við á og með hliðsjón af nýjustu tækni, umfangi, 

tilgangi vinnslunnar, áhættu og fleira. Þegar stjórnmálasamtök nota eigin markhópa-aðferð 

Facebook (e. custom audiences)249 eru persónuupplýsingar eigin markhóps 

stjórnmálasamtakanna, til dæmis netföng félagsmanna, dulkóðaðar. Þá er persónuupplýsingunum 

eytt þegar búið er að mynda markhóp.250 

6.3 Réttindi hinna skráðu 

Í þessum kafla verður fjallað um réttindi hins skráða og þá sérstaklega í tengslum við notkun 

stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum til að beina skilaboðum til kjósenda. Réttindi hins skráða 

koma fram í þriðja kafla í bæði pvl. og pvrg. Samvæmt 2. mgr. 12. gr. hvílir skylda á 

ábyrgðaraðila að auðvelda skráðum einstaklingi að neyta réttar síns samkvæmt 12.-22. gr. pvrg. 

Með pvrg. hefur einstaklingum verið veitt betri vernd og aukinn ákvörðunarréttur yfir 

persónuupplýsingum sínum. Þá ber að hafa í huga að réttindi hins skráða verða skoðuð í ljósi 

þeirra meginreglna sem fjallað var um í fyrri kafla.251 

                                                             
246

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir við 8. gr. 
247

 Persónuvernd, „Fræðsluefni fyrir persónuverndarfulltrúa“ (n. 218) 18. 
248

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir við 8. gr. 
249

 Sjá kafla 4.2.2. 
250

 „About Hashing Customer Information“ (n. 112). 
251

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir við 17. gr. 



59 
 

6.3.1 Upplýsingaréttur (fræðsluskylda) 

Fræðsluskylda er einn þáttur í ábyrgðarskyldu ábyrgðaraðila samkvæmt 

persónuverndarlöggjöfinni og felur í sér að ábyrgðaraðili veiti hinum skráða tilteknar 

upplýsingar samkvæmt löggjöfinni. Þannig er alla jafna talað um upplýsingarétt hins skráða og 

fræðsluskyldu ábyrgðaraðila og er þá átt við sama hlutinn.252  

Með pvrg. hefur verið lögð aukin áhersla á að ábyrgðaraðili sýni frumkvæði að auknu 

gagnsæi, svo sem með setningu persónuverndarstefnu. Það er í samræmi við meginregluna um 

ábyrgðarskyldu.253 Upplýsingaréttur birtist í ákvæði 1. mgr. 17. gr. pvl. og segir að ábyrgðaraðili 

eigi að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja gagnsæi upplýsinga og tilkynningar til skráðs 

einstaklings samkvæmt fyrirmælum pvrg. svo hann geti neytt upplýsingaréttar síns og rétt til 

aðgangs, sbr. 1. mgr. 12. gr. pvrg.  

Samkvæmt 60. lið formála pvrg. gera meginreglurnar um sanngirni og gagnsæi þá kröfu að 

hinum skráðu sé tilkynnt um að vinnsluaðgerð standi yfir og hver sé tilgangur hennar. Þá er 

meginreglunni um gagnsæi lýst nánar í 58. lið formála pvrg. Í henni felst að hvers kyns 

upplýsingar, sem ætlaðar eru almenningi eða hinum skráða einstaklingi, eiga að vera gagnorðar, 

aðgengilegar og auðskiljanlegar og á skýru og einföldu máli. Einnig er bent á að beita megi 

sjónrænum aðferðum, eftir því sem við á. Auk þess má veita upplýsingar á rafrænu formi, til 

dæmis vefsetri, þegar þær eru ætlaðar almenningi. Þetta á sérstaklega við þar sem erfitt er fyrir 

hinn skráða einstakling að vita og skilja hvort, af hverju og í hvaða tilgangi persónuupplýsingum 

er safnað um hann vegna hins mikla fjölda aðila sem koma að máli og þegar flókin tækni er 

notuð, svo sem þegar beint er auglýsingum að hinum skráða á Netinu. 

Í 2. mgr. 17. gr. pvl. er fjallað um rétt hinna skráðu einstaklinga til upplýsinga um vinnslu og 

rétt til aðgangs að upplýsingum samkvæmt fyrirmælum 13. og 14. gr. pvrg, en þó með þeim 

undantekningum sem greinir í 3. mgr. sömu greinar. Í 13. gr. pvrg. er fjallað um upplýsingar sem 

ber að veita skráðum einstaklingi við öflun persónuupplýsinga hjá honum. Samkvæmt 3. mgr. 

13. gr. pvrg. skal ábyrgðaraðili upplýsa hinn skráða ef hann hyggst vinna persónuupplýsingar í 

öðrum tilgangi en lá fyrir að baki söfnun þeirra og þá þarf að upplýsa hinn skráða um hinn nýja 

tilgang áður en frekari vinnsla hefst. Þó er undantekning gerð í 4. mgr. 13. gr. pvrg. um að sá 
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réttur sem kveðið er á um í 13. gr. gildi ekki ef hinn skráði hafi þegar fengið vitneskju um 

viðkomandi vinnslu.254 Í 14. gr. pvrg. er fjallað um upplýsingar sem ber að veita þegar tilteknar 

persónuupplýsingar hafa fengist hjá öðrum en hinum skráða einstaklingi. 

Ábyrgðaraðila ber, auk þeirra upplýsinga sem kveðið er á um í 13. gr. pvrg., skylda til að 

veita hinum skráða upplýsingar hvort sjálfvirk ákvarðanataka fari fram, þar með talin gerð 

persónusniðs, sem um getur í 1. og 4. mgr. 22. gr., og að veita hinum skráða marktækar 

upplýsingar um þau rök sem liggja þar að baki og jafnframt þýðingu og fyrirhugaðar afleiðingar 

slíkrar vinnslu fyrir hinn skráða, sbr. f-lið 2. mgr. 13. gr. pvrg. Sama skylda hvílir á 

ábyrgðaraðila sem hefur fengið persónuupplýsingar frá öðrum en hinum skráða, sbr. f-lið 2. mgr. 

14. gr. pvrg.  

Þá hvílir sú skylda á ábyrgðaraðila þegar hann aflar persónuupplýsinga hjá hinum skráða 

einstaklingi að skýra frá hver tilgangurinn er með fyrirhugaðri vinnslu persónuupplýsinga og 

hver lagagrundvöllurinn er, sbr. c-lið 2. mgr. 13. gr. pvrg. Sama skylda hvílir á ábyrgðaraðila 

sem hefur fengið persónuupplýsingar frá öðrum en hinum skráða, sbr. c-lið 2. mgr. 14. gr. pvrg. 

Í 26. gr. pvrg. er kveðið á um að sameiginlegir ábyrgðaraðilar eigi á gagnsæjan hátt að 

ákveða ábyrgð hvers um sig á því að skuldbindingar samkvæmt reglugerðinni séu uppfylltar. Þá 

sérstaklega hvað varðar beitingu réttinda hinna skráðu og skyldur hvers um sig að láta í té 

upplýsingar samkvæmt 13. og 14. gr. pvrg. með  samkomulagi sín á milli. Því er ljóst að í þeim 

tilvikum þar sem stjórnmálasamtök og samfélagsmiðlar teljast sameiginlegir ábyrgðaraðilar þurfi 

þeir að gera samkomulag á milli sín þar sem ákveðin er ábyrgð hvers um sig svo að 

skuldbindingar pvrg. séu uppfylltar. 

Hvers konar vinnsla persónuupplýsinga á að vera sanngjörn og lögmæt. Hinum skráðu 

einstaklingum ætti því að vera ljóst þegar safnað er persónuupplýsingum um þá, þær notaðar, 

skoðaðar eða unnar á annan hátt og að hvaða marki þær eru eða munu verða unnar. Þegar hinum 

skráðu einstaklingum er veitt fræðsla ætti að skýra frá þeirri áhættu, reglum, verndarráðstöfunum 

og réttindum sem tengjast vinnslu persónuupplýsinga og hvernig þeir geta neytt réttar síns í 

tengslum við slíka vinnslu. Þá ætti tilgangur fyrir vinnslu persónuupplýsinga að vera sérstaklega 

skýr og ætti hann að liggja fyrir við söfnun upplýsinganna.255 
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Í áliti Persónuverndar kemur fram að stjórnmálasamtök þurfi að huga að því hvernig fræðsla 

sé veitt á þeim samfélagsmiðli sem þau nýta til að beina markaðsskilaboðum til notenda. Einnig 

þurfi stjórnmálasamtök að hafa í huga að eftir því sem breytur sem notaðar eru til að ákveða 

markhópa verða ítarlegri aukast kröfurnar um fræðsluskyldu. Þetta á sérstaklega við þegar 

breyturnar byggjast á virkni notenda miðilsins, virkni vina þeirra og þeirra sem líkjast þeim (e. 

lookalike audiences). Því nægir ekki að notendum sé einungis veitt fræðsla um hvaða 

persónuupplýsingar unnið er með heldur þarf einnig að fræða þá um hvernig 

persónuupplýsingarnar voru fengnar, til dæmis af því notandi líkaði við Facebook vefsíðu 

tiltekinna stjórnmálasamtaka. Jafnframt þarf að fræða notendur um hvernig persónuupplýsingar 

þeirra eru notaðar og í hvaða tilgangi.256  

Þá er vert að nefna að Persónuvernd hefur í áliti sínu lagt fram tillögur um notkun 

persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum í tengslum við kosningar. Þar er meðal annars lögð fram 

tillaga um að stjórnmálasamtök setji hlekk inn í auglýsingar á samfélagsmiðlum sem vísi hinum 

skráðu á vefsíður þeirra. Þar geti þeir nálgast aðgengilega og skýra fræðslu um hvaða 

persónuupplýsingar það séu sem unnið sé með, hvernig þær eru notaðar og í hvaða tilgangi.257 Þá 

er ljóst að samfélagsmiðlar taka einnig þátt í fræðslu, en líkt og fram kom í kafla 6.1.2 geta 

notendur Facebook ýtt á þrjá litla punkta í hægra horni auglýsingar til að fá viðeigandi skýringu 

af hverju auglýsingin sé birt honum. Þó geta stjórnmálasamtök ekki gengið út frá því með vissu 

að fræðsla samfélagsmiðla uppfylli skilyrði pvl. og pvrg.  

Að mati höfundar má taka undir tillögu Persónuverndar að stjórnmálasamtök setji hlekk inn í 

auglýsingar sem vísi hinum skráðu einstaklingum á vefsíðu þeirra. Þá mætti jafnvel fræðsla á 

vefsíðu stjórnmálasamtaka vera veitt í myndbandi. Telja má að það myndi samræmast 

meginreglunni um gagnsæi. Í 58. lið formála pvrg. kemur einmitt fram að sjónrænar aðferðir eða 

upplýsingar á rafrænu formi eigi sérstaklega við þegar flókin tækni er notuð, svo sem þegar um 

er að ræða auglýsingar á Netinu. Þannig myndu stjórnmálasamtök tryggja að fullnægjandi 

fræðsla væri veitt, enda bera stjórnmálasamtök ábyrgð á því að vinnsla sé í samræmi við pvl. 

6.3.2 Aðgangsréttur 

Réttur hinna skráðu til aðgangs kemur fram í 17. gr. pvl. og 15. gr. pvrg. Einstaklingar eiga rétt 

að fá staðfestingu á því að ábyrgðaraðili, eða annar sem vinnur með persónuupplýsingar, sé að 

                                                             
256

 Álit Persónuverndar frá 5. mars 2020, í máli nr. 2020010116. 
257

 sama heimild. 



62 
 

vinna persónuupplýsingar um þá, og ef svo er eiga hinir skráðu rétt til aðgangs að 

persónuupplýsingum og upplýsingum um þau atriði sem talin eru upp í a. til h. lið. Þá á hinn 

skráði rétt á upplýsingum um tilgang vinnslu og hvort fari fram sjálfvirk ákvarðanataka, þar með 

talin gerð persónusniðs, sbr. a. og h. lið 1. mgr. 15. gr. pvrg. 

Það ber að skýra ákvæði 13. til 15. gr. pvrg. í ljósi 60. til 64. liða formála pvrg.258 Í 63. lið 

formála pvrg. er rétturinn til aðgangs nánar útfærður. Þar er áréttað að skráður einstaklingur ætti 

að hafa aðgangsrétt að persónuupplýsingum sem safnað hefur verið um hann. Þá ætti skráðum 

einstaklingi að vera auðveldað að neyta réttar síns til aðgangs til þess að hann geti gert sér grein 

fyrir því hvort tiltekin vinnsla fari fram með lögmætum hætti og sannreynt það. Sérhver skráður 

einstaklingur ætti sérstaklega að hafa rétt til þess að fá vitneskju og tilkynningu um tilgang 

viðkomandi vinnslu, vinnslutímabil persónuupplýsinganna ef það er mögulegt, viðtakendur 

þeirra, hvaða rök liggja að baki sjálfvirkri vinnslu persónuupplýsinga og afleiðingar og þá 

sérstaklega þegar hún er byggð á gerð persónusniðs. Ef mögulegt er, ætti viðkomandi 

ábyrgðaraðili að veita hinum skráða fjaraðgang að öruggu kerfi þar sem hann getur nálgast 

persónuupplýsingar um sig. Í þessu sambandi má nefna að á vefsíðu Sjálfstæðisflokksins geta 

félagsmenn óskað eftir aðgangi að persónuupplýsingum sínum sem flokkurinn hefur um þá. Á 

vefsíðunni er vísað á hlekk þar sem notandi getur komist inn á með rafrænum skilríkjum. Þar er 

mögulegt að leggja fram beiðni um aðgang að upplýsingum sínum.259  

Ábyrgðaraðila ber að svara aðgangsbeiðnum hins skráða án ótilhlýðilegar tafar og innan eins 

mánaðar hið mesta. Þó má lengja þennan frest um tvo mánuði ef þörf er á, svo sem vegna þeirra 

fjölda beiðna sem bíða afgreiðslu eða af því hversu flóknar þær eru. Ef heimild er nýtt til 

framlengingar ber ábyrgðaraðila að tilkynna hinum skráða einstaklingi það innan mánaðar frá því 

að beiðni um aðgang barst og einnig ber að skýra frá ástæðum fyrir töfinni, sbr. 3. mgr. 12. gr. 

pvrg. Ef hinn skráði er ósáttur við hvernig ábyrgðaraðili hefur brugðist við aðgangsbeiðni hans 

þá getur hann sent formlega kvörtun til Persónuverndar, sbr. 4. mgr. 12. gr. pvrg. 

Ábyrgðaraðili sem fær aðgangsbeiðni á rafrænu formi skal veita þær á rafrænu sniði, nema 

einstaklingurinn fari fram á annað. Einstaklingurinn getur þó óskað eftir því að fá gögn afhent á 

öðru formi, til dæmis á pappírsformi, sbr. 1. mgr. 12. gr. pvrg. Ef verulegur vafi leikur á því hver 

einstaklingur er, sem leggur fram aðgangsbeiðni, getur ábyrgðaraðili farið fram á að hann leggi 

                                                             
258

 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál athugasemdir við 17. gr. 
259

 „Persónuvernd“ (Sjálfstæðisflokkurinn, 13. júlí 2018) <https://xd.is/personuvernd/> skoðað 15. maí 2021. 



63 
 

fram viðbótarupplýsingar til að staðfesta deili á sér. Ábyrgðaraðili þarf þó alltaf að hafa 

meginreglu persónuverndarlaga um meðalhóf í huga og biðja ekki um ítarlegri upplýsingar en 

þörf er á.260 

6.3.3 Réttur til að krefjast takmörkunar á vinnslu 

Samkvæmt 20. gr. pvl., sbr. 1. mgr. 18. gr. pvrg., á einstaklingur rétt á því að krefjast þess að 

ábyrgðaraðili takmarki vinnslu þegar eitt af eftirfarandi á við: þegar skráður einstaklingur rengir 

að persónuupplýsingar séu réttar og ábyrgðaraðili hafi ekki fengið tækifæri til að staðfesta að svo 

sé, sbr. a-lið 1. mgr. 18. gr. pvrg. Þegar viðkomandi vinnsla er ólögmæt og hinn skráði mótmælir 

því að persónuupplýsingum sé eytt og fari fram á notkun þeirra í staðinn, sbr. b-lið 1. mgr. 18. gr. 

pvrg. Þegar ábyrgðaraðili þarf ekki lengur á persónuupplýsingunum að halda fyrir vinnsluna en 

hinn skráði þarf á þeim að halda til að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur, sbr. c-lið 1. mgr. 

18. gr. pvrg. Hinn skráði á einnig rétt á að krefjast takmörkunar á vinnslu þegar hann hefur 

mótmælt vinnslunni meðan beðið er sannprófunar á því hvort hagsmunir ábyrgðaraðila gangi 

framar lögmætum hagsmunum hins skráða. 

6.3.4 Réttur til leiðréttingar og til eyðingar  

Samkvæmt 20. gr. pvl., sbr. 16. gr. pvrg., á hinn skráði einstaklingur rétt á að fá óáreiðanlegar 

persónuupplýsingar um sig leiðréttar án ótilhlýðilegrar tafar. Að teknu tilliti til tilgangs vinnslu, á 

hinn skráði einstaklingur rétt á því að láta fullgera ófullkomnar persónuupplýsingar, þar með 

talið með því að leggja fram yfirlýsingu til viðbótar við þær. Við vinnslu persónuupplýsinga ber 

ábyrgðaraðila að gæta að því að persónuupplýsingar séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. 

Óáreiðanlegar eða ófullkomnar persónuupplýsingar, miðað við tilgang vinnslu þeirra, á að eyða 

eða leiðrétta án tafar.261 

Réttur til leiðréttingar getur verið mikilvægur fyrir hinn skráða í tengslum við 

markaðssetningu á Netinu. Réttur hins skráða til leiðréttingar getur einkum átt við þegar hann 

vill fá leiðréttar ónákvæmar og rangar upplýsingar sem hafa verið teknar úr samhengi í reikniriti 

(e. algorithm) við gerð persónusniðs. Hinn skráði á rétt á því að ábyrgðaraðili sé nákvæmur og 

styðjist við áreiðanlegar persónuupplýsingar.262 
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Samkvæmt 20. gr. pvl., sbr. 17. gr. pvrg., á hinn skráði einstaklingur rétt á að ábyrgðaraðilinn 

eyði persónuupplýsingum um hann án ótilhlýðilegrar tafar, en þessi réttur nefnist einnig rétturinn 

til að gleymast. Þá er í 1. mgr. 17. gr. pvrg. talin upp í sex stafliðum atriði þar sem skylda hvílir á 

ábyrgðaraðila að eyða persónuupplýsingum hins skráða án ótilhlýðilegrar tafar. Til að mynda má 

nefna að ef vinnsla stjórnmálasamtaka á persónuupplýsingum hinum skráða einstaklingi byggir á 

samþykki samkvæmt a-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. getur hinn skráði átt rétt á eyðingu 

persónuupplýsinga ef hann dregur samþykki sitt til baka, sbr. b-lið 1. mgr. 17. gr. pvrg.  

Þá má nefna að rétturinn til að gleymast var staðfestur í dómi Evrópudómstólsins frá 13. maí 

2014 í máli C-131/12, í svokölluðu Google Spain-máli.263 Með dóminum var veittur forúrskurður 

um tiltekin álitaefni um dómsmál á Spáni, en í því dómsmáli hafði maður krafist þess að 

niðurstöður á leitarsíðu samfélagsmiðilsins Google sem tengdust fjárnámi í eignum hans yrðu 

fjarlægðar. Niðurstaða Evrópudómstólsins var sú að þegar b-liður 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 

95/46/EB, um rétt hins skráða til eyðingar ef vinnsla uppfylli ekki kröfum hennar, og a-liður 1. 

mgr. 14. gr. tilskipunarinnar, um andmælarétt hins skráða, ættu við þá væri rekanda vefleitarvélar 

skylt að fjarlæga leitarniðurstöðurnar sem tengdust hinum skráða. Dómurinn hefur þó aðeins í för 

með sér að eyða eigi leitarniðurstöðu á vefsíðu viðkomandi vefleitarvélar en ekki sjálfu efninu 

sem um ræðir hverju sinni. Þá kemur fram í dómnum að það hvort eyða skuli leitarniðurstöðum 

eigi að fara fram mat á þeim hagsmunum að tilteknar upplýsingar séu aðgengilegar og hins vegar 

þeim hagsmunum viðkomandi einstaklings að svo sé ekki. Dómur Evrópudómstólsins í Google 

Spain-málinu setti mikilvægt viðmið sem ber að leggja til grundvallar. Hérlendis hefur 

Persónuvernd haft þetta viðmið til hliðsjónar við meðferð á kvörtunum einstaklinga um að 

Google hafi neitað að fjarlæga niðurstöður á vefleitarvél sinni þar sem nöfn einstaklinga koma 

upp.264 

Finna má frekari skýringu á réttinum til leiðréttingar og eyðingar í formálsorðum pvrg. Í 65. 

lið formála pvrg. er áréttað að réttur til leiðréttingar og eyðingar á sérstaklega við þegar hinn 

skráði hefur veitt samþykki sitt sem barn. Þó að umfjöllunarefni ritgerðarinnar eigi við um 

kjósendur, en ekki börn, ber ábyrgðaraðilum ávallt að hafa þetta í huga. Í 66. lið formála pvrg. er 

áréttað að efla megi réttinn til að gleymast í netumhverfinu. Til þess þyrfti að víkka réttinn til 

eyðingar þannig að ábyrgðaraðila, sem gerði persónuupplýsingarnar opinberar, sé skylt að 
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upplýsa þá ábyrgðaraðila sem vinna með upplýsingarnar um að eyða öllum tenglum á þær, þ.á m. 

afritum af þeim og endurgerðum þeirra. 

6.3.5 Flutningsréttur 

Flutningsréttur hins skráða einstaklings á við þegar hann hefur sjálfur afhent ábyrgðaraðila 

persónuupplýsingar um sig á rafrænu formi, nánar tiltekið á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu 

sniði. Í 2. mgr. 20. gr. pvl., sbr. 20. gr. pvrg., er kveðið á um flutningsrétt hins skráða. 

Flutningsrétturinn er náskyldur aðgangsréttinum, en þó ólíkur í mörgu tilliti. Markmið með 

flutningsréttinum er að tryggja hinum skráða meiri stjórn yfir vinnslu persónuupplýsinga er varða 

hann sjálfan. Í flutningsréttinum felst að ábyrgðaraðila ber að verða við beiðni hins skráða 

einstaklings um að fá persónuupplýsingarnar í hendurnar. Einnig felst í réttinum að hinn skráði á 

að geta sent öðrum ábyrgðaraðila persónuupplýsingarnar án þess að fyrri ábyrgðaraðilinn komi í 

veg fyrir það. Til að mynda þegar hinn skráði vill flytja persónuupplýsingar sínar, sem skráðar 

eru á prófíl hans á tilteknum samfélagsmiðli, til annars samfélagsmiðils. Því er með 

flutningsréttinum tryggt frjálst flæði persónuupplýsinga milli ríkja og þannig stuðlað að 

samkeppni milli ábyrgðaraðila.265 

Skilyrði þess að flutningsréttur hins skráða eigi við þarf vinnslan meðal annars að byggjast á 

samþykki hans eða samningi og að upplýsingarnar komi frá hinum skráða, sbr. a-lið 1. mgr. 20. 

gr. pvrg. Þá getur flutningsréttur hins skráða einnig átt við ef vinnslan er sjálfvirk og að 

persónuupplýsingar komi frá hinum skráða, sbr. b-lið 1. mgr. 20. gr. pvrg. Auk þess þarf það að 

vera tæknilega framkvæmanlegt, sbr. 2. mgr. 20. gr. pvrg. Því er ljóst að flutningsréttur hins 

skráða eiga einungis við þegar vinnsla stjórnmálasamtaka byggir á samþykki eða þegar vinnslan 

er sjálfvirk. Einstaklingur á því ekki flutningsrétt þegar vinnsla stjórnmálasamtaka grundvallast á 

lögmætum hagsmunum. 

Í 68. lið formála pvrg. er áréttað að þegar hinir skráðu neyta réttarins til flutnings eigin 

persónuupplýsinga eigi það ekki að hafa áhrif á réttinn til eyðingar, það er réttinn til að gleymast. 

Þá skal flutningsrétturinn ekki skerða réttindi og frelsi annarra.266 Skoða þarf til hvaða gagna 

flutningsréttur hins skráða nær. Í sumum tilfellum getur verið auðvelt að rekja hvaða 

persónuupplýsingar hinn skráði hefur veitt ábyrgðaraðila, svo sem nafn eða tölvupóstfang. Hins 

vegar er flutningsrétturinn ekki einskorðaður við þær upplýsingar heldur nær hann einnig til 
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persónuupplýsinga sem fylgja notkun hins skráða, svo sem þegar tæki eða þjónusta er notuð. 

Nánar tiltekið er átt við hráar, óunnar persónuupplýsingar sem eiga rót sína að rekja til hins 

skráða, svo sem vefnotkunar- og leitarsögu, staðsetningargögn eða upplýsingar um hinn skráða 

sem skrást við notkun stafræns búnaðar eins og til dæmis heilsuúr. Flutningsréttur tekur þó ekki 

til ályktaðra persónuupplýsinga sem ábyrgðaraðili gæti hafa útbúið á grundvelli 

persónuupplýsinga sem stafa frá hinum skráða einstaklingi, svo sem þegar ábyrgðaraðili ályktar 

út frá persónuupplýsingum einstaklings að hann hafi tiltekið áhugamál. Þó ber að hafa í huga að 

ályktaðar persónuupplýsingar falla undir aðgangsrétt hins skráða.267 

6.3.6 Andmælaréttur 

Í 21. gr. pvl. má annars vegar finna almennar reglur um andmælarétt hins skráða einstaklings og 

hins vegar sérreglur um bannskrár Þjóðskrár Íslands um þá sem kjósa að nöfn þeirra séu ekki 

notuð í markaðssetningarstarfsemi. 

Samkvæmt 21. gr. pvl., sbr. 21. gr. pvrg., er hinum skráða almennt heimilt að andmæla 

vinnslu persónuupplýsinga er varða hann sjálfan sem byggist á e- eða f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg., 

þar með talið gerð persónusniðs. Þá á ábyrgðaraðili ekki að vinna persónuupplýsingar frekar 

nema hann geti sýnt fram á mikilvægar lögmætar ástæður fyrir vinnslunni og þær gangi framar 

hagsmunum, réttindum og frelsi hins skráða. Sú skylda hvílir ávallt á ábyrgðaraðila að sýna fram 

á slíkt hagsmunamat. Samkvæmt framangreindu er ljóst að þegar vinnsla stjórnmálasamtaka á 

persónuupplýsingum notenda samfélagsmiðla fer fram eiga notendur andmælarétt þegar vinnslan 

grundvallast á f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg. 

Samkvæmt 70. lið formála pvrg. skal ábyrgðaraðili sérstaklega gera hinum skráða grein fyrir 

andmælarétti sínum, með skýrum hætti og aðskilið frá öðrum upplýsingum, þegar vinnsla fer 

fram í þágu beinnar markaðssetningar. Í 2. og 3. mgr. 21. gr. pvl. er andmælaréttur einstaklinga 

tryggður í tengslum við markaðssetningu. Ákvæði 2. mgr. 21. gr. pvl. segir að þegar vinnsla 

persónuupplýsinga er í þágu beinnar markaðssetningar skuli hinn skráði einstaklingur, hvenær 

sem er, eiga rétt á að andmæla slíkri vinnsla er varða hann sjálfan, þar með talinni gerð 

persónusniðs að því marki sem hún tengist markaðssetningunni, sbr. 2. mgr. 21. gr. pvrg. Þá er í 

3. mgr. 21. gr. pvl. kveðið á um að ef hinn skráði andmæli vinnslu í þágu beinnar 

markaðssetningar eigi ekki að vinna með viðkomandi persónuupplýsingar frekar í slíkum 

tilgangi. 
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Í þessu sambandi má nefna að samkvæmt 3. mgr. 15. gr. laga nr. 140/2019 um skráningu 

einstaklinga er óheimilt að beina beinni markaðssetningu að einstaklingum sem skráðir eru á 

bannskrá Þjóðskrár Íslands. Sérreglur um bannskrá Þjóðskrá Íslands stefna að því að ná 

markmiðum pvrg. um andmælarétt hins skráða í tengslum við beina markaðssetningu. Reglurnar 

ganga þó lengra en pvrg. þar sem ekki er gert ráð fyrir að andmæli þurfi að byggjast á sérstökum 

aðstæðum.268 Ákvæði 3. mgr. 15. gr. laga nr. 140/2019 er óbreytt frá lögum nr. 77/2000, sbr. 28. 

gr. þeirra laga. Við setningu hennar voru samfélagsmiðlar þó ekki hafðir í huga.269 

Í áliti Persónuverndar segir að ljóst sé að erfitt geti reynst að notast við bannskrá Þjóðskrá 

Íslands við markaðssetningu á samfélagsmiðlum þegar notaðar eru aðrar upplýsingar en félagatal 

stjórnmálasamtakana, enda liggi ekki listi fyrir hjá stjórnmálasamtökum um viðkomandi 

einstaklinga sem beint er markaðsskilaboðum að. Þá segir Persónuvernd að það sé sérstakt 

álitaefni hvort þessi nýja tegund markaðssetningar á samfélagsmiðlum falli undir reglur um 

bannskrá Þjóðskrá Íslands. Því geti verið eðlilegt að skýra 3. mgr. 15. gr. laga nr. 140/2019 

þannig að þessi nýja vinnsla, sem felur í sér að markaðsskilaboðum er beint að notendum 

samfélagsmiðla, falli ekki þar undir.270 

Þegar stjórnmálasamtök nota persónuupplýsingar eigin félagamanna ber þó að líta til 

bannreglu Þjóðskrá Íslands. Í þessu sambandi má líta til persónuverndarstefnu 

Sjálfstæðisflokksins, en þar má sjá að aflað er upplýsinga um kennitölur félagsmanna. Þar segir 

að kennitölur félagsmanna séu meðal annars nýttar til þess að fá upplýsingar hverjir séu 

bannmerktir í Þjóðskrá Íslands. Þá séu kennitölur félagsmanna nýttar til að finna símanúmer hjá 

þeim sem ekki eru bannmerktir í aðdraganda kosninga. Einnig séu kennitölur félagsmanna 

notaðar til að sækja mánaðarlega uppfærslu í þjóðskrá um lögheimili.271  

Þá er vert að nefna að Persónuvernd lagði fram, í áliti sínu, tillögur um notkun 

persónuupplýsinga á samfélagsmiðlum í tengslum við kosningar. Þar mælir Persónuvernd með 

því að stjórnmálasamtök setji hlekk inn í auglýsingar sínar á samfélagsmiðlum sem vísi 
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notendum á vefsíður þeirra þar sem notendur geti leitað til stjórnmálasamtaka um hvernig þeir 

geti nýtt andmælarétt sinn.272 

6.4 Aðrar skyldur 

Í fjórða kafla pvl. má finna almennar reglur um skyldur ábyrgðaraðila og vinnsluaðila. Með pvrg. 

kom einnig hin svokallaða meginregla um ábyrgðarskyldu. Því verður fjallað í stuttu máli um 

helstu skyldur ábyrgðaraðila og vinnsluaðila. 

6.4.1 Skyldur ábyrgðaraðila 

Í 2. mgr. 8. gr. pvl. og 2. mgr. 5. gr. pvrg. er mælt fyrir um svokallaða ábyrgðarskyldu. Í reglunni 

um ábyrgðarskyldu felst einkum tvennt. Annars vegar er áréttað að ábyrgðaraðili beri ábyrgð á 

því að vinnsla persónuupplýsinga uppfylli þær kröfur sem leiðir af meginreglum, sem getið er í 

1. mgr. 8. gr. pvl. og 1. mgr. 5. gr. pvrg. Hins vegar þurfa ábyrgðaraðilar að geta sýnt fram á að 

þessi skilyrði séu uppfyllt. 

Það að ábyrgðaraðilinn þurfi að sýna fram á að hann fylgi reglunum felur í sér að hann þurfi 

að sanna það, svo sem með skjölum og verklagsreglum. Einnig þarf að sýna fram á skilvirkni 

þeirra ráðstafana sem hann hefur ákveðið að beita, til dæmis með skráningu. Ábyrgðaraðili skal 

ávallt taka mið af eðli, umfangi, samhengi og tilgangi viðkomandi vinnslu og áhættunni fyrir 

réttindi og frelsi hinna skráðu. Því þarf ábyrgðaraðili að gera mismunandi ráðstafanir eftir því 

hvort um almennar eða viðkvæmar persónuupplýsingar sé að ræða, hvort unnið er með mikið eða 

lítið magn persónuupplýsinga og hvort ætlunin sé að búa til persónusnið eða láta fara fram 

sjálfvirka ákvarðanatöku, svo nokkur dæmi séu nefnd.  Til að ábyrgðarskyldan sé uppfyllt þarf 

að skoða hverja meginreglu um vinnslu persónuupplýsinga, sem getið er í 1. mgr. 8. gr. pvl. og 1. 

mgr. 5. gr. pvrg., fyrir sig og meta hvaða kröfur pvrg. þurfi til að þær séu uppfylltar. Þó er vert að 

geta að þetta er ekki tæmandi upptalning á því sem þarf að hafa í huga til að ábyrgðarskyldan sé 

uppfyllt, enda sé það jafnframt háð eðli, umfangi, samhengi og tilgangi viðkomandi vinnslu.273 

Þá er vert að nefna að hin svokallaða fræðsluskylda er einn þáttur í ábyrgðarskyldu 

ábyrgðaraðila samkvæmt pvl. Fjallað var um fræðsluskylduna í kafla 6.3.1. Reglan um 

ábyrgðarskyldu endurspeglar áherslu pvrg. að ríkari skyldur séu lagðar á þá sem vinna með 

persónuupplýsingar, þá einkum um ráðstafanir til að tryggja öryggi við viðkomandi vinnslu og 

tæknilegar ráðstafanir sem þarf að gera í því skyni. Skylda ábyrgðaraðila til að tryggja öryggi 
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persónuupplýsinga kemur fram í 27. gr. pvl. og er þar fjallað um öryggi persónuupplýsinga og 

tilkynningar um öryggisbresti. 

Þá birtist ábyrgðarskyldan skýrt í 24. gr. pvl., en þar er kveðið á um innbyggða og sjálfgefna 

persónuvernd.274 Reglur um innbyggða og sjálfgefna persónuvernd endurspegla áherslur pvrg. á 

að ríkari kröfur séu gerðar til ábyrgðaraðila. Innbyggð persónuvernd gerir ráð fyrir því að vernd 

persónuupplýsinga sé frá upphafi innbyggð í vörur og þjónustu, til dæmis hugbúnað og 

upplýsingakerfi, til þess að aftra því að öryggisbrestur verði. Með sjálfgefinni persónuvernd er 

átt við að persónuupplýsingar séu ekki sjálfkrafa gerðar aðgengilegar almenningi, nema á 

grundvelli mannlegrar íhlutunar.275 Í ákvæðinu er sérstaklega mælt fyrir um skyldur 

ábyrgðaraðila til að gera viðeigandi tæknilegar og skipulegar ráðstafanir til að tryggja innbyggða 

og sjálfgefna persónuvernd. Slíkar ráðstafanir geta meðal annars falið í sér að færa 

persónuupplýsingar undir gerviauðkenni eins fljótt og unnt er.276 

6.4.2 Skyldur ábyrgðaraðila og vinnsluaðila  

Vinnslusamningur 

Áður en ábyrgðaraðili gerir samning við vinnsluaðila um vinnslu persónuupplýsinga þarf hann 

að ganga úr skugga um að tiltekinn vinnsluaðili geti veitt nægar tryggingar fyrir því að hann geri 

viðeigandi ráðstafanir til þess að vinnsla persónuupplýsinga uppfylli kröfur persónuverndarlaga 

og vernd réttinda hinna skráðu einstaklinga sé tryggð, sbr. 1. mgr. 28. gr. pvl. og 1. mgr. 28. gr. 

pvrg. Í 81. gr. formála pvrg. kemur fram að ef vinnsluaðili fylgir samþykktum hátternisreglum 

eða samþykktu vottunarfyrirkomulagi geti ábyrgðaraðili notað það til þess að sýna fram á að 

hann uppfylli skuldbindingar sínar. 

Samkvæmt 9. mgr. 28. gr. pvrg. þarf vinnslusamningur að vera skriflegur, þar með talinn á 

rafrænu formi, og þarf hann að uppfylla tiltekin skilyrði samkvæmt persónuverndarlögum. Í 

vinnslusamningi þarf meðal annars að tilgreina viðfangsefni og tímalengd vinnslunnar, eðli og 

tilgang hennar, tegund persónuupplýsinga, flokka skráðra einstaklinga og skyldur og réttindi 

viðkomandi ábyrgðaraðila, sbr. 3. mgr. 28. gr. pvl. og 3. mgr. 28. gr. pvrg. Þau atriði sem eiga að 

koma fram í slíkum vinnslusamningi eru talin upp í ítarlegu máli í í 3. mgr. 28. gr. pvrg. 
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Vinnsluskrá 

Í 30. gr. pvl. er mælt fyrir um skyldur bæði ábyrgðaraðila og vinnsluaðila til að halda skrá, 

svonefnda vinnsluskrá, yfir starfsemi sína sem snýr að vinnslu persónuupplýsinga. Ákvæðið 

endurspeglar áherslur pvrg. á auknar skyldur þeirra sem vinna með persónuupplýsingar og að 

þeir hafi yfirsýn á hverjum tíma yfir hvers kyns vinnsla fari fram á hverjum tíma í þeirra 

starfsemi.  

Í 1. mgr. 30. gr. pvl. er fjallað um skyldu ábyrgðaraðila til að halda vinnsluskrá sem fram fer 

á ábyrgð hans og er þar talið upp með ítarlegum hætti í sjö stafliðum hvaða upplýsingar eigi að 

koma fram í slíkum skrám. Í 3. mgr. 30. gr. pvl. er áskilið að vinnsluskrá eigi að vera skrifleg, 

þar með talið á rafrænu formi, sbr. 3. mgr. 30. gr. pvrg. Þá ber ábyrgðaraðila samkvæmt 4. mgr. 

30. gr. pvl. að hafa slíkar skrár aðgengilegar fyrir Persónuvernd á hverjum tíma, sbr. 4. mgr. 30. 

gr. pvrg.  

Undantekning frá því að halda vinnsluskrá kemur fram í 2. mgr. 26. gr. pvl., sbr. 5. mgr. 30. 

gr. pvrg, um að skyldan eigi ekki við við um fyrirtæki eða stofnanir sem hafa færri en 250 

starfsmenn. Þó er gerður fyrirvari á undantekningunni, en hún á ekki við ef vinnsla ábyrgðaraðila 

er líkleg til að leiða af sér áhættu fyrir réttindi og frelsi hinna skráðu einstaklinga, vinnslan er 

ekki tilfallandi eða vinnslan tekur til viðkvæmra persónuupplýsinga eða persónuupplýsinga sem 

varða sakfellingu í refsimálum og refsiverð brot. Í athugasemdum við 26. gr. í frumvarpi er varð 

að pvl. kemur fram að undantekningin virðist þrengri en ákvæðið gefur til kynna við fyrstu sýn. 

Ljóst sé að flest fyrirtæki eða stofnanir hafa með höndum vinnslu persónuupplýsinga sem er 

meira en „tilfallandi“, og er heldur regluleg og kerfisbundin.277 

Almennt má telja að fyrirtækjum og stofnunum gagnist að kortleggja þá vinnslu 

persónuupplýsinga sem fer fram, sem þátt í innra utanumhaldi og skjölum. Megintilgangur með 

vinnsluskrá sé að fá yfirsýn yfir vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer í starfseminni, en ekki 

endilega hverri einustu vinnsluaðgerð sem fer fram.278 

 

Skylda til að tilnefna persónuverndarfulltrúa í vissum tilvikum 

Í 1. mgr. 37. gr. pvrg. er kveðið á um skyldu ábyrgðaraðila og vinnsluaðila til að tilnefna 

persónuverndarfulltrúa. Í 2. mgr. sömu greinar er fjallað um heimild til að tilnefna 
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persónuverndarfulltrúa. Pvrg. gerir ráð fyrir því að persónuverndarfulltrúi gegni lykilhlutverki 

við að tryggja að vinnsla persónuupplýsinga samræmist lögum. Persónuverndarfulltrúi er þó ekki 

persónulega ábyrgur ef reglunum er ekki fylgt. 279 

6.4.3 Samkomulag sameiginlegra ábyrgðaraðila 

Í 1. mgr. 26. gr. er kveðið á um að sameiginlegir ábyrgðaraðilar skulu, á gagnsæjan hátt, ákveða 

ábyrgð hvers um sig á því að skuldbindingar samkvæmt pvrg. séu uppfylltar, einkum hvað varðar 

beitingu réttinda hinna skráðu, og skyldur hvers um sig til að láta af hendi upplýsingar sem getið 

er í 13. og 14. gr. reglugerðarinnar, með samkomulagi á milli sín. Í 2. mgr. 26. gr. pvrg. er 

kveðið á um að samkomulag það sem getið er í 1. mgr. eigi að endurspegla með tilhlýðilegum 

hætti hlutverk og tengsl ábyrgðaraðila sem bera sameiginlega ábyrgð gagnvart skráðum 

einstaklingum. Þá er kveðið á um að megininntak samkomulagsins eigi að vera aðgengilegt 

skráðum einstaklingum. Í áliti Evrópska persónuverndarráðsins nr. 8/2020 segir að samkomulag 

sameiginlegu ábyrgðaraðilanna skuli taka til allra þátta viðkomandi vinnslu.280 
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7 Samantekt og niðurstöður 

Í ritgerð þessari var leitast eftir að varpa ljósi á þau álitaefni sem geta vaknað í tengslum við 

notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum í aðdraganda kosninga. Gerð var grein fyrir því 

hver gegnir hlutverki ábyrgðaraðila og vinnsluaðila. Einnig var gerð grein fyrir hvaða skyldur  

þurfi að uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum. Þá var gerð grein fyrir 

réttarstöðu einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga í markaðssetningartilgangi. Auk þess var 

skoðað til hvaða ráðstafana stjórnmálasamtök þurfa að grípa til svo fullnægjandi persónuvernd sé 

tryggð samkvæmt pvl. 

Síðustu ár hefur tækninni fleygt fram og eru samfélagsmiðlar orðnir óaðskiljanlegur hluti af 

lífi margra.281 Gagnagnótt og gervigreind hefur leitt til þess að hægt er að safna og greina 

gífurlegt magn af persónuupplýsingum.282 Þetta hefur leitt til þess að kjósendur eru ekki alltaf 

meðvitaðir um að persónuupplýsingar þeirra séu notaðar til að ná til þeirra með pólitískum 

skilaboðum.283 Í kjölfar rannsóknar bresku persónuverndarstofnunarinnar á Cambridge 

Analytica/Facebook-málinu og fleiri málum hefur Evrópusambandið gripið til aðgerða til að 

tryggja frjálsar og sanngjarnar kosningar.284 Í þessum málum hefur komið í ljós að hætta getur 

stafað af því þegar herjað er á einstaklinga á samfélagsmiðlum með þeim hætti að flókin reiknirit 

séu notuð til að beina röngum, villandi og persónusniðnum upplýsingum að einstaklingum án 

þeirra vitundar. Afleiðingin geti verið sú að grafið sé undan trúverðugleika og lögmæti kosninga. 

Þar að auki sé reynt að hafa bein áhrif á niðurstöður þeirra.285 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar kom fram að stjórnmálasamtök geta notað mismunandi leiðir til 

að beina skilaboðum til notenda samfélagsmiðla. Allar aðferðirnar eiga það sameiginlegt að 

notast er við persónuupplýsingar notenda samfélagsmiðils. Þegar safnað er persónuupplýsingum 

notenda samfélagsmiðils er ljóst að notendur veita miðlinum þær að miklu leyti sjálfir (e. 

provided data), svo sem með því að gefa upp aldur, búsetu og fleira. Persónuupplýsingar notenda 

samfélagsmiðla geta verið byggðar á virkni notenda á samfélagsmiðlinum (e. observed data), svo 

sem hvað hann hefur líkað við eða deilt. Þá er hægt að álykta persónuupplýsingar (e. inferred 
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data) út frá upplýsingum sem notandi hefur veitt sjálfur og/eða sem byggir á virkni hans.286 

Stjórnmálasamtök geta einnig notað persónuupplýsingar sem þau hafa þegar um félagsmenn 

sína. Stjórnmálasamtök verða ávallt að hafa í huga hvort notast er við almennar eða viðkvæmar 

persónuupplýsingar enda veitir pvl. og pvrg. þeim síðarnefndu sérstaka vernd, sbr. 51. lið 

formála pvrg. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar var fjallað um markaðssetningu á samfélagsmiðlum. 

Stjórnmálasamtök geta notað markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla beint eða notað þjónustu 

annarra aðila, svo sem hjá auglýsingastofum og greiningaraðilum.287 Í ljósi þess að öll 

stjórnmálasamtökin hérlendis notuðu samfélagsmiðilinn Facebook fyrir alþingiskosningar árin 

2016 og 2017 var sérstaklega litið til markaðssetningarþjónustu miðilsins. Facebook býður meðal 

annars upp á kjarnmarkhópa-, eiginmarkhópa-, og líkindamarkhópa-aðferðina. Þá býður 

Facebook einnig upp á einstaklingsmiðaðar auglýsingar og viðskiptatól. Þó er vert að nefna að 

fleiri samfélagsmiðlar bjóða upp á svipaða þjónustu og Facebook.288 

Í fimmta kafla ritgerðarinnar var fjallað um hlutverk aðila sem koma að notkun 

stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum. Ljóst er að stjórnmálasamtök viðhafa mismunandi 

vinnsluaðferðir þegar samfélagsmiðlar eru notaðir til að koma markaðsskilaboðum á framfæri. Í 

tengslum við slíka vinnslu kann niðurstaðan að vera sú að stjórnmálasamtök og samfélagsmiðlar 

komi fram í mismunandi hlutverkum eftir því hvaða vinnsluaðferð er notuð. Mikilvægt er að 

gera grein fyrir hlutverki þeirra sem vinna með persónuupplýsingar enda bera ábyrgðaraðilar 

ábyrgð á því að vinnsla sem fer fram á hans vegum samrýmist pvl., sbr. 2. mgr. 8. gr. pvl. og 2. 

mgr. 5. gr. pvrg. Þegar hlutverk hvers aðila er ákvarðað er lykilspurningin sú, hver ákveður 

tilgang og aðferðir við vinnslu persónuupplýsinga.289 

Þegar stjórnmálasamtök nýta sér markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla beint eða 

þjónustu auglýsingastofa og/eða greiningaraðila ákveða þau tilgang vinnslunnar og aðferðir við 

hana. Til að mynda ákveða þau að kaupa þjónustu Facebook og nota kjarnmarkhópa-aðferðina 

og breyturnar 18 ára og eldri, búseta í Reykjavík og áhugamál sé mannréttindi. Þá má almennt 

telja að tilgangur vinnslunnar sé í markaðssetningarskyni, það er til að beina markaðsskilaboðum 

í von um að hafa áhrif á skoðanir notenda samfélagsmiðilsins svo að líkur aukist á stuðningi 
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þeirra við samtökin. Því má telja að stjórnmálasamtök gegni ávallt hlutverki ábyrgðaraðila þrátt 

fyrir að þau viðhafi mismunandi vinnsluaðferðir, svo lengi sem þau ákveða tilgang vinnslunnar 

og aðferðir við hana. 

Samfélagsmiðlar viðhafa einnig mismunandi vinnsluaðferðir þegar þeir bjóða auglýsendum 

upp á markaðsþjónustu sína. Þegar metin er ábyrgð samfélagsmiðils þarf að hafa í huga að sumar 

markaðssetningaraðferðir reiða sig á gerð persónusniðs eða aðrar vinnsluaðferðir sem 

samfélagsmiðillinn hefur áður ráðist í. Í slíkum tilfellum ákveða samfélagsmiðlar tilgang 

vinnslunnar og aðferðir við hana. Samfélagsmiðlar eru því sjálfstæðir ábyrgðaraðilar í skilningi 

6. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. að þeirri vinnslu sem á sér stað áður en stjórnmálasamtök kaupa þjónustu 

þeirra.290 Samfélagsmiðlar bjóða upp á mismunandi markaðsþjónustu og viðhafa því mismunandi 

vinnsluaðferðir. Hlutverk samfélagsmiðla kann því að vera mismunandi eftir því hvaða 

vinnsluaðferð er notuð. Því var sérstaklega litið til skilmála Facebook í þessu sambandi.  

Facebook skilgreinir sig sem vinnsluaðila í skilmálum sínum í tengslum við vinnslu sem fer fram 

þegar auglýsandi kaupir eigin markhópa-aðferð eða viðskiptatól miðilsins. Facebook skilgreinir 

sig einnig sem vinnsluaðila þegar hann vinnur á vegum auglýsanda við að mæla og greina 

árangur auglýsingaherferða og veita þeim skýrslur um hversu margir notendur miðilsins sáu 

auglýsinguna og hversu margir smelltu á hana. Þegar samfélagsmiðlar vinna fyrir og samkvæmt 

beiðni stjórnmálasamtaka undir fyrirmælum þeirra teljast þeir vinnsluaðilar í skilningi 7. tl. 1. 

mgr. 3. gr. pvl. 

Þegar samfélagsmiðill ákveður einn eða í samvinnu við aðra tilgang vinnslunnar eða aðferðir 

við hana telst hann ábyrgðaraðili í skilningi 6. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Þá getur reynt á sjónarmið um 

sameiginlega ábyrgð varðandi réttarsamband stjórnmálasamtaka og samfélagsmiðla. Samkvæmt 

26. gr. pvrg. bera ábyrgðaraðilar sameiginlega ábyrgð þegar þeir ákveða sameiginlega tilgang 

vinnslunnar og aðferðir við hana. 

Í ritgerðinni var einnig horft til álits Persónuverndar varðandi hlutverk samfélagsmiðla. Þar 

kemur fram að ákveðnar líkur standi til þess samkvæmt pvl. að stjórnmálasamtök og 

samfélagsmiðlar beri sameiginlega ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga notenda samfélagsmiðla 

í markaðssetningarskyni. Eðli málsins samkvæmt sé því ekki þörf á vinnslusamningi. Þá segir að 

hvað réttarsamband stjórnmálasamtaka og samfélagsmiðla snerti reyni á sjónarmið um 

sameiginlega ábyrgð. Í áliti Persónuverndar er sérstaklega litið til markaðsþjónustu Facebook, 
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þ.á m. eigin markhópa-aðferðina þar sem Facebook skilgreinir sig sem vinnsluaðila.291 Að mati 

höfundar er athyglisvert að Persónuvernd vísi til þess að aðilar kunni að koma fram sem 

sameiginlegir ábyrgðaraðilar án þess að rökstuðningur sé fyrir slíkri niðurstöðu. Samkvæmt 

ofangreindu er ljóst að samfélagsmiðlar geta gegnt mismunandi hlutverki eftir því hvaða 

vinnsluaðferð er notuð. Þó er vert að nefna að þrátt fyrir að Facebook skilgreinir sig sem 

vinnsluaðila í tengslum við tilteknar vinnsluaðferðir þá getur hann gegnt hlutverki ábyrgðaraðila 

um leið og tekin er sjálfstæð ákvörðun um tilgang vinnslunnar og aðferðir við hana.  

Í ritgerðinni var einnig skoðað hlutverk auglýsingastofa og greiningaraðila. Komist var að 

þeirri niðurstöðu að auglýsingastofur og greiningaraðilar kunni að gegna mismunandi hlutverki. 

Þegar auglýsingastofur og/eða greiningaraðilar vinna samkvæmt beiðni stjórnmálasamtaka og 

undir fyrirmælum þeirra gegna þau hlutverki vinnsluaðila, sbr. 7. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Í áliti 

Persónuverndar kemur fram að þegar auglýsingastofur og greiningaraðilar taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um tilgang og aðferðir tiltekinnar vinnslu gegni þeir hlutverki ábyrgðaraðila.292 Það 

samrýmist einnig 6. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Í áliti Persónuverndar kemur einnig fram að ákveðnar 

líkur séu á því að stjórnmálasamtök og auglýsingastofur og/eða greiningaraðilar beri 

sameiginlega ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga notenda samfélagsmiðla. Í slíkum tilvikum sé 

ekki þörf á vinnslusamningum.293 Þó er ekki veittur frekari rökstuðningur fyrir þeirri niðurstöðu. 

Að mati höfundar má þó taka undir að í vissum tilvikum geti stjórnmálasamtök og 

auglýsingastofur og/eða greiningaraðilar borið sameiginlega ábyrgð. Hins vegar verði að meta 

það með hliðsjón af þeirri vinnsluaðferð sem notuð er og hvort tekin er sameiginleg ákvörðun 

um tilgang viðkomandi vinnslu og aðferðir við hana.  

Þegar um sameiginlega ábyrgð er að ræða þá skiptist ábyrgðin ekki endilega jafnt á milli 

þeirra heldur einskorðast ábyrgð þeirra á því að skuldbindingar pvl og pvrg. séu uppfylltar við 

þær vinnsluaðferðir sem viðkomandi ákvarðar tilgang fyrir og aðferðir, sbr. Fashion ID-málið og 

Wirtschaftsakademie-málið.294 Því má telja sérstaklega mikilvægt að auðkenna hlutverk 

samfélagsmiðla, auglýsingastofa og greiningaraðila þar sem mismunandi skyldur hvíla á þeim 

eftir því hvort þeir gegna hlutverki vinnsluaðila eða ábyrgðaraðila. 
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Í sjötta kafla ritgerðarinnar kom fram meginþungi umfjöllunarinnar og var þar fjallað um 

hvaða skyldur þarf að uppfylla við notkun stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum. Ljóst er að öll 

vinnsla stjórnmálasamtaka verður að byggjast á heimild í pvl.295 Líta má á notkun 

stjórnmálasamtaka á samfélagsmiðlum til að beina skilaboðum til notenda miðilsins sem ákveðið 

form markaðssetningar. Almennt hefur verið talið að vinnsla persónuupplýsinga í 

markaðssetningarskyni geti grundvallast á 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl, en þar er kveðið á um að 

vinnsla sé einungis lögmæt ef hún er nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna sem ábyrgðaraðili 

eða þriðji aðili gætir nema hagsmunir eða grundvallarréttindi og frelsi hinna skráðu vegi þyngra. 

Vinnsla persónuupplýsinga í markaðssetningarskyni getur einnig verið heimil á grundvelli 1. tl. 

1. mgr. 9. gr. pvl. um að hinn skráði hafi veitt samþykki fyrir vinnslu á persónuupplýsingum 

sínum. Þegar stjórnmálasamtök vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar, svo sem 

stjórnmálaskoðanir, nægir heimild framangreinds ákvæðis þó ekki heldur þarf einnig að 

fullnægja einhverri af þeim viðbótarkröfum sem kveðið er á um í 1. mgr. 11. gr. pvl. 

Í vissum tilvikum þarf vinnsla stjórnmálasamtaka að byggja á samþykki. Til að mynda þurfa 

stjórnmálasamtök að afla samþykkis hinna skráðu þegar notaðar eru þriðju aðila vefkökur, sbr. 5. 

mgr. 47. gr. fjarskiptalaga. Þegar aflað er samþykkis þarf það að vera óþvingað, sértækt, upplýst 

og ótvírætt, sbr. 8. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Í því sambandi skoðaði höfundur vefsíður 

stjórnmálasamtaka, en flest þeirra notuðu svokallaða sprettiglugga (e. popups) til að afla 

samþykkis og tilkynna notendum vefsíðunnar um að notast er við vefkökur. Höfundur skoðaði 

sérstaklega vefsíðu Sjálfstæðisflokksins í dæmaskyni og hvort öflun samþykkis uppfyllti skilyrði 

8. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Á vefsíðu Sjálfstæðisflokksins var þegar búið að haka í reitinn þar sem 

aflað var samþykkis fyrir ónauðsynlegum vefkökum. Þegar það er þegar búið að haka í reiti ætti 

það ekki að fela í sér samþykki, sbr. 32. lið formála pvrg. Mikilvægt er að öflun samþykkis fyrir 

notkun vefkaka uppfylli skilyrði pvl. Stjórnmálasamtök bera ábyrgð sem ábyrgðaraðili að fara 

eftir meginreglum pvl., þ.á m. að vinnslan sé lögmæt og gagnsæ. Mikilvægt er að hinir skráðu 

einstaklingar séu upplýstir svo þeir geti neytt réttar síns í tengslum við tiltekna vinnslu, sbr. 39. 

lið formála pvrg. 

Þegar stjórnmálasamtök vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar eða ákvörðun byggir 

eingöngu á sjálfvirkri gagnavinnslu, þar með talið gerð persónusniðs, þarf að afla afdráttarlauss 

samþykkis. Í þessu sambandi var sérstaklega horft til skilmála Facebook. Í ljós kom að þegar 
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notandi veitir samþykki sitt sé hann í raun einnig að samþykkja vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga. Þá virðist sem svo að í samþykki notenda Facebook felist einnig samþykki 

fyrir einstaklingsmiðuðum skilaboðum sem byggja á gerð persónusniðs.296 Þá er vert að nefna að 

í áliti Persónuverndar kom fram að írska Persónuverndarstofnunin væri með skilmála Facebook 

til meðferðar.297 Því er sérstakt álitamál hvort öflun afdráttarlauss samþykkis hjá notendum 

Facebook uppfylli skilyrði pvl. Þá er vert að nefna að Persónuvernd hefur nýlega gefið út bréf, 

dagsett 12. maí 2021, til stjórnmálasamtaka vegna kosninga til Alþingis þann 25. september 

2021. Í bréfinu er sérstaklega áréttað að vinnsla stjórnmálasamtaka á viðkvæmum 

persónuupplýsingum verði að byggja á afdráttarlausu samþykki. Þá segir að þegar aflað er 

afdráttarlauss samþykkis þurfi það að vera upplýst og skýrt hvernig og hverjir megi nota 

persónuupplýsingar viðkomandi og í hvaða tilgangi. Í því felst að ríkari kröfur eru gerðar til 

fræðslu til hins skráða.298 Því má telja mikilvægt að stjórnmálasamtök kynni sér hvernig aflað er 

afdráttarlauss samþykkis og hvort nægileg fræðsla hafi verið veitt. Þá má telja að ríkari kröfur 

um fræðslu eigi jafnframt við þegar stjórnmálasamtök nota einstaklingsmiðaðar auglýsingar sem 

byggja á gerð persónusniðs, sbr. c-lið 2. mgr. 22. gr. pvrg. 

Í ritgerðinni var einnig fjallað um lögmæta hagsmuni samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. sem 

heimild fyrir vinnslu stjórnmálasamtaka. Almennt má telja að vinnsla stjórnmálasamtaka í 

markaðssetningarskyni geti grundvallast á lögmætum hagsmunum, sbr. 47. lið formála pvrg. Þó 

ber að hafa í huga að sumar vinnsluaðferðir krefjast samþykkis eða afdráttarlaust samþykki, líkt 

og kom fram að ofangreindu. Þegar stjórnmálasamtök byggja vinnslu á lögmætum hagsmunum 

þarf ávallt að framkvæma þriggja þátta hagsmunamat og meta hvern áfanga vinnslunnar 

sjálfstætt.299 Við mat á því hvort vegið sé um of að grundvallarréttindum og frelsi kjósenda 

verður að líta til meginreglna pvl. og hvaða fræðslu ábyrgðaraðili veitir hinum skráðu 

kjósendum. Ef ábyrgðaraðili gætir ekki að þessu með fullnægjandi hætti er vegið um of að 

grundvallarrétti og frelsi hinna skráðu einstaklinga.300 Ljóst er að fræðsla um vinnslu 

persónuupplýsinga fer eftir fyrirkomulagi hlutaðeigandi samfélagsmiðils.301 Í þessu sambandi var 
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því sérstaklega litið til þess hvernig fræðsla væri veitt á samfélagsmiðlinum Facebook. Notendur 

Facebook geta aflað fræðslu í skilmálum miðilsins og þá geta þeir jafnframt ýtt á þrjá litla punkta 

í hægra horni auglýsingar. Með því að smella á það birtist valmöguleikinn „af hverju sé ég þetta“ 

og kemur þar viðeigandi skýring. Í rannsókn um aðferðir til að tryggja gagnsæi á 

samfélagsmiðlum var sérstaklega skoðaður þessi valmöguleiki Facebook. Niðurstaða 

rannsóknarinnar leiddi í ljós að fræðsla Facebook í þessu sambandi var oft ófullnægjandi, 

ógagnsæ og misvísandi.302 Þar að auki er írska persónuverndarstofnunin með skilmála Facebook 

til meðferðar. Stjórnmálasamtök geta ekki gengið út frá því með vissu að fræðsla 

samfélagsmiðils sem þeir nýta markaðssetningarþjónustu af sé í samræmi við pvl.303 Að mati 

höfundar er því mikilvægt að stjórnmálasamtök grípi til aðgerða til að tryggja að fullnægjandi 

fræðsla sé veitt. Persónuvernd lagði fram tillögur í áliti sínu um að stjórnmálasamtök setji hlekk 

inn í auglýsingar sínar á samfélagsmiðlum sem vísi notendum á vefsíður þeirra. Þar geti notendur 

nálgast aðgengilega og skýra fræðslu um hvaða persónuupplýsingar sé unnið með, hvernig þær 

eru notaðar og í hvaða tilgangi. Höfundur tekur undir þessa tillögu Persónuverndar. Þá telur 

höfundur að fræðsla á vefsíðum stjórnmálasamtaka mætti jafnvel vera veitt með sjónrænum 

aðferðum, svo sem myndbandi. Í 58. lið formála pvrg. kemur einmitt fram að sjónrænar aðferðir 

eigi sérstaklega við þegar flókin tækni er notuð við vinnslu persónuupplýsinga, svo sem með 

auglýsingum á Netinu. Telja má að slíkt myndi samræmast meginreglunni um gagnsæi. 

Ljóst er að ýmsar skyldur hvíla á stjórnmálasamtökum sem ábyrgðaraðila. Ábyrgðaraðili ber 

ábyrgð á því að vinnsla samræmist pvl. Í því felst að vinnsla þarf að styðjast við heimild í pvl., 

vinnslan þarf að uppfylla meginreglur pvl. og veita þarf hinum skráðu upplýsingar og fræðslu 

hvernig þeir geta neytt réttar síns. Í sjötta kafla ritgerðarinnar var því fjallað um meginreglur um 

vinnslu persónuupplýsinga og réttindi hinna skráðu. Einnig var fjallað um aðrar skyldur, þ.á m. 

ábyrgðarskylduna, skyldu stjórnmálasamtaka sem ábyrgðaraðila að gera vinnslusamning við 

vinnsluaðila samkvæmt 3. mgr. 25. gr. pvl. og skyldu sameiginlegra ábyrgðaraðila að gera 

samkomulag 26. gr. pvrg. 
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Samkvæmt framangreindu er ljóst að stjórnmálasamtök þurfa að uppfylla ýmiss konar 

skyldur sem ábyrgðaraðili þegar þau nýta markaðssetningarþjónustu samfélagsmiðla til að beina 

skilaboðum til notenda miðlanna. Persónuvernd hefur þegar sent út bréf til stjórnmálasamtaka 

vegna kosninga til Alþingis 25. september 2021, líkt og kom fram að ofangreindu. Þar segir að 

gerðar eru ríkari kröfur til fræðslu til hins skráða þegar unnið er með viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Það eigi einnig við þegar unnið er með almennar persónuupplýsingar á 

grundvelli heimildarinnar um lögmæta hagsmuni. Í bréfinu er sérstaklega vísað í álit 

Persónuverndar um tillögur þess að setja hlekk inn í auglýsingar á samfélagsmiðlum. 

Persónuvernd hefur óskað eftir upplýsingum um hvort stjórnmálasamtök hafi þegar farið í slíkar 

framkvæmdir.304  

Ljóst er að stjórnmálasamtök þurfi að grípa til ráðstafana til að tryggja að hinir skráðu 

einstaklingar fái skýra og aðgengilega fræðslu til að vinnsla sé lögmæt og gagnsæ. 

Stjórnmálasamtök geti ekki gengið út frá því með vissu að fræðsla samfélagsmiðla sé í samræmi 

við pvl. Að mati höfundar er einnig sérstaklega mikilvægt að álit Persónuverndar sé ekki túlkað á 

þann veg að stjórnmálasamtök beri ávallt sameiginlega ábyrgð með samfélagsmiðlum, 

auglýsingastofum og/eða greiningaraðilum. Það er mikilvægt í tengslum við skyldur 

stjórnmálasamtaka, þ.á m. skyldu til að gera vinnslusamning eða skyldu til að gera samkomulag 

milli sameiginlegra ábyrgðaraðila. 
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svarad/allar-spurningar-og-svor/vefkokur> skoðað 1. maí 2021 

„Vinstrihreyfingin - grænt framboð“ (Vinstri græn) <https://vg.is/> skoðað 6. maí 2021 

„What Is Big Data“ (Villanova University, 18. janúar 2021) 
<https://www.villanovau.com/resources/bi/what-is-big-data/> skoðað 4. maí 2021 

 

 

 

 

 

 


