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Persónuvernd og 

upplýsingarétturinn 
• Eftirlit með lögum nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga 

– 71. gr. stjórnarskrárinnar – friðhelgi 

einkalífs 

– Tilskipun 95/46/EB um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og 

um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga 

• Hver er tilgangur upplýsingaréttarins? 

 



Hvernig er upplýsingaréttur 

tryggður?  
• Tvenns konar reglur 

– Fræðsluskyldureglur (20. og 21. gr. pul.) 

– Upplýsingaskyldureglur (16.-19. gr. pul.) 

• Sjálfsákvörðunarréttur 

• Gagnsæi 

• Tengsl við meginreglur 7. gr. pul. um 

sanngirni og gagnsæi 



Upplýsingaskylda 

ábyrgðaraðila 
• Gagnvart almenningi, 16. gr. pul.  

 

• Gagnvart hinum skráða, 18. gr. pul.  

 

• Takmarkanir, 19. gr. pul.  

 



Upplýsingaskylda ábyrgðaraðila 
• Gagnvart almenningi, 16. gr. pul. 

– Nafn og heimilisfang ábyrgðaraðila (eða fulltrúa hans) 

– Hver ber daglega ábyrgð á því að skyldum hans sé 

fullnægt skv. pul.  

– Tilgang vinnslu 

– Skilgreiningu og aðra lýsingu á tegundum 

persónuupplýsinga sem unnið er með 

– Hvaðan upplýsingarnar koma 

– Viðtakendur upplýsinga og hvort flytja eigi upplýsingar úr 

landi og þá til hverra 

• Ósk um upplýsingar skal beint til ábyrgðaraðila           

og er  hægt að krefjast skriflegrar greinargerðar.   

 



Upplýsingaskylda ábyrgðaraðila 
• Gagnvart hinum skráða, 18. gr. pul.  

– Hvaða upplýsingar um hann er eða hefur verið unnið 

með 

– Tilgang vinnslu 

– Hver fær, hefur fengið eða mun fá upplýsingar um 

hann 

– Hvaðan upplýsingarnar koma 

– Hvaða öryggisráðstafanir eru viðhafðar, enda skerði 

það ekki öryggi vinnslu 

• Skal beina til ábyrgðaraðila og hægt að óska skriflegrar 

greinargerðar 

• Álitaefni 

– Börn og látnir 

– Hvaða og hvers konar gögn?  

– Hagsmunir annarra 

 



Upplýsingaskylda ábyrgðaraðila 

• Takmarkanir, 19. gr. pul. 

– Ekki upplýsingar sem eingöngu eru notaðar til 

tölfræðivinnslu eða vísindarannsókna, enda hafi þetta 

ekki bein áhrif á hagsmuni hins skráða. 

– Vegna hagsmuna annarra eða hins skráða.  

– Ekki upplýsingar sem undanþegnar eru aðgangi 

samkvæmt upplýsinga- eða stjórnsýslulögum.  

– Aðrir en stjórnvöld: nær ekki til vinnuskjala eða annarra 

sambærilegra gagna. 

– Alltaf hægt að óska greinargerðar um efnislegt innihald 

• Nær ekki til vinnslu er varðar almannaöryggi, landvarnir, 

öryggi ríkisins og starfsemi ríkisins á sviði refsivörslu,   

sbr. 3. gr. pul.  

• Úrræði hins skráða?  

 

 



„Tíminn líður hratt – á 

gervihnattaöld..“ 
• Tilskipun ESB um persónuvernd komin til 

ára sinna 

• Gífurleg tækniþróun síðasta áratuginn 

– Leitarvélar 

– Samfélagsvefir 

– Tölvuský 

– Gagnaver 

• Tilskipun ESB gerði ekki ráð fyrir 
margþættri vinnslu innan og utan     
aðildarríkjanna 

– Vandamál?  

 



„Tíminn líður hratt – á 

gervihnattaöld...“ 

• Lausnin?  

– Tillaga að nýrri reglugerð ESB lögð fram í 

janúar sl.  

– Efla sjálfsákvörðunarrétt 

• „Rétturinn til að gleymast..“ (e. Right to be 

forgotten)  

– Efla gagnsæi 

– Tryggja einsleitni á EES-svæðinu 

– Einföldun reglna fyrir fyrirtæki og stofnanir 

• Framhaldið?  
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