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- Það sem áður var viðfangsefni annarra er nú orðið mitt



Til hvers öryggisstefna?

Hún er mikilvæg þar sem tryggja 
þarf öryggi

Mannauður

Innviðir samfélagsins

Samgöngur

Náttúruhamfarir

Upplýsingaöryggi

.....

Persónugreinanlegar upplýsingar



Öryggisstefna – skýr og einföld

Hvað er það sem verið er að verja

Hvernig ætlum við að tryggja framgang  hennar

Markmið

Hvernig mælum við árangurinn

T.d. reglulegt áhættumat

Lýsa umfanginu ef svo ber undir 

Umfangið þarf að ná yfir það sem henni er ætlað          

…getur verið flókið - dæmi  á næstu glæru

Starfsmenn og viðskiptavinir þurfa að „tengja“

Mikið efni til um þetta á netinu….Googla

Linkur á stefnu

https://www.sensa.is/sites/default/files/st-100_oryggisstefna_utg._3.0_-_03.mai_2017_004.pdf


Dæmi – Umfang ISO vottunar Sensa

Stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá Sensa nær til 
innri starfsemi fyrirtækisins, húsnæðis og 
rekstrarþjónustu sem Sensa veitir 
viðskiptavinum sínum á búnaði í eigu Sensa, 
bæði á samnýttum og sértækum búnaði

Þessi hluti setningarinnar „útilokaði“ eitt mesta 
virði Sensa sem er rekstrarþjónusta gagnvart 
búnaði v.v.



Það sem áður var viðfangsefni annarra er nú 
orðið mitt

?
GDPR – nýju persónuverndarlögin



Hvað breytist?

Ný reglugerð ber með sér nýjar og 
auknar skyldur

Tekur gildi í Evrópu í maí 2018

Skerpt á skyldum ábyrgðaraðila og 
vinnsluaðila

Réttur til að gleymast

……

ALVARLEG BROT GETA NUMIÐ ALLT AÐ 4% 
AF VELTU FYRIRTÆKIS / SAMSTEYPU



Persónuupplýsingar

Rekja má beint eða óbeint til 
tiltekins einstaklings, látins eða lifandi

Nöfn, kennitölur, heimilisföng……

Samhengi gagnanna sem leiðir af 
sér persónugreiningu



Þar sem verið er að sýsla með 
persónugreinanleg gögn þarf að huga að…. 

Öryggisstefnu
eða

Persónuverndarstefnu

……..hefur ekki verið á „radarnum“ hjá minni fyrirtækjum



……..núna er verið að 
„sverfa til stáls“

Af hverju núna? Hefur þetta ekki alltaf verið?



Hver kannast ekki við….

GVÖÐ!…..Hver heldur þú 
að hafi komið til mín í 

verslunina um daginn og 
keypt…… 

…...lítið land, „allir þekkja alla“



Hvernig nálgaðist Sensa GDPR?

• Lá ekki ljóst fyrir í upphafi hvernig 
ætti að nálgast

• Nálgast út frá verðmætum
• Hvernig vinnsla (hýsing, öryggi, 

umsýsla, flutningur)

• Ábyrgð (ábyrgðaraðili, vinnsluaðili)

• Er um að ræða flutning utan Evrópu

• Er um að ræða persónugreinanleg 
gögn

• …og þá hvernig gögn (nafn, 
símaumferð, IP tölur….)



Þar sem um er að ræða 
persónugreinanleg gögn

• Kortlagning upplýsinga og rafrænnar vöktunar um 
starfsmenn, verktaka, viðskiptavini

1. Tegund, hvern varðar, uppruni

2. Varðveislutími- og aðferð

3. Tilgangur og heimild

4. Hversu viðkvæmar

5. Ábyrgðaraðili, vinnsluaðili

6. Aðgangur

7. Fræðsla

• Áhættumat – yfirfara sérstaklega m.t.t. GDPR



Áskorunin

..ekki tæknilegs eðlis
– just do it

..heldur umgengni og 
umsýsla með gögnin
- þjálfun starfsmanna

Tækifæri að færa upp á yfirborðið – með starfsfólkinu

Fá aðstoð



Þjálfun starfsmanna

• Móta saman (hópurinn) stefnuna 

• Regluleg vitundarvakning (innri eða ytri)

• Leiðbeiningar – kvitta fyrir lestur

• Mæla árangurinn – saman



…rúlla boltanum af stað

Það sem áður var viðfangsefni annarra er nú orðið mitt

Takk fyrir

Spurningar?


