
Börn á netinu og 

persónuvernd 

„Netið, ungmenni og upplýsingaöryggi“ 

 

Hádegisfundur á Grand hótel 

14. nóvember 2012 

 

Vigdís Eva Líndal 

lögfræðingur hjá Persónuvernd 



Persónuvernd? 

• 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 



Persónuverndarlöggjöfin 

• Meginstefið 
– Sjálfsákvörðunarréttur og gagnsæi 

• Meginreglurnar 
– Meðalhóf, gagnsæi, sanngirni, lögmæti, 

áreiðanleiki o.fl. 

• Heimildirnar 
– Samþykki, lagaheimildir, vegna samnings, 

lögmætir hagsmunir o.fl. 

• Upplýsinga- og fræðsluskyldan  

• Réttur til leiðréttingar og eyðingar 
 



Persónuverndarlöggjöfin og 

börn 

 

• Börnum víða tryggð vernd í lögum. 

 

• Foreldri barns, eða sá sem fer með 

forsjá þess, tekur almennt ákvörðun um 

að heimila vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga um barnið.  

 

 



Persónuverndarlöggjöfin og 

börn 
• Álit 29. gr. hópsins nr. 2/2009 um 

persónuvernd barna 

– Það sem barni er fyrir bestu 

– Börn eiga rétt til einkalífs á sama hátt og 
fullorðnir 

– Börn þarfnast fyrirsvars 

– Eftir því sem barn er eldra, því meira 
samráð 

– Réttur til þátttöku í ákvarðanatöku um 
réttindi eykst með hækkandi aldri  

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm


Raunveruleikinn 



Forvarnir 

• Álit 29. gr. hópsins, nr. 2/2009 : 

 

„If our societies are to strive for true culture of 
data protection in particular, and defence of 
privacy in general, one must start with children, 
not only as a group that needs protection, or as 
subjects of the rights to be protected, but also 
because they should be made aware of their 
duties to respect the personal data of others.“ 

  

 



Forvarnir 

• Hvað getur Persónuvernd gert? 

– Fræðsla og leiðbeiningar 

 

• Leiðbeiningar Persónuverndar um 

friðhelgisstillingar á Facebook 

– Persónuverndardagurinn 28. janúar 2012 

http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymislegt-frettnaemt/2012/nr/1404
http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/ymislegt-frettnaemt/2012/nr/1404


Ný reglugerð frá ESB 
• 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 
– Lausn?  

 

 



Ný reglugerð frá ESB 

• Sérákvæði um börn 

• Gildissvið 

• Rétturinn til að gleymast (e. the right to be 

forgotten) 

• Innbyggðar og sjálfgefnar 

friðhelgisstillingar (e. privacy by design, 

privacy by default) 

 

 



Samantekt 
• Persónuverndarlögin eiga jafnt við um 

fullorðna og börn. 

– Sérstaklega verður að gæta að hagsmunum 

barna. 

• Börn eiga að vera meðvituð um mikilvægi 

þess að vernda sínar upplýsingar 

– Ábyrgð skóla, foreldra og hins opinbera 

• Nýrri reglugerð ætlað að styrkja réttindi 

barnsins 


