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Raunhæft dæmi um persónuvernd 
grunnskólabarna

Ráðstefna á Grand Hótel Reykjavík

Alma Tryggvadóttir

Skrifstofustjóri upplýsingaöryggis

Persónuvernd



Almennt

• Sala tæknilausna og kennsluhugbúnaðar í skólastarfi er arðbær 
markaður

• Rafrænn námsvettvangur („e-learning platform“) sífellt vinsælli

 „Sýndar-kennslustofur“

 Rafræn upplýsingakerfi / samskiptakerfi

 Hugbúnaður og „öpp“ frá þriðja aðila

• Landamæraleysi Netsins

• Álitaefni um öryggi og persónuvernd



Álit um vinnslu og öryggi persónuupplýsinga í vefkerfinu 
Mentor

Framkvæmd

Skrifleg gagnaöflun
 Skjalfest upplýsingaöryggi

 Hvaða upplýsingar / heimild

 Varðveislutími

 Aðgangsstýringar

 Vinnslusamningur við Mentor

Vettvangsskoðun
 Viðtöl við stjórnendur/ kennara /            

aðra starfsmenn

Úttekt laut að:

Skráningu og meðferð 
persónuupplýsinga 

Öryggi persónuupplýsinga  
 Öryggisstefna

 Áhættumat

 Öryggisráðstafanir

 Innra eftirlit



Niðurstaða álits

Tilmæli Persónuverndar:

Skrá ekki viðkvæmar persónuupplýsingar

Haga vinnslu í samræmi við 7. gr. pvl.

 Sanngjörn, málefnaleg og lögmæt

Setja verklagsreglur

 Hvað, hvenær, hverjum birt, fræðsla, 
eftirlit

Skjalfesta upplýsingaöryggi

Útbúa vinnslusamning við Mentor

Aðrar ábendingar

Niðurstaða:

Öryggisúttekt óframkvæmanleg

Vinnsla lögmæt en skráning 
viðkvæmra upplýsinga háð strangari 
skilyrðum

Upplýsingar varðveittar til frambúðar

Bæta fræðslu og auka gagnsæi

Upplýsingaöryggi verulega ábótavant

Miðlun til Mentor ósamrýmanleg pvl. 
Án vinnslusamnings 



Staða mála nú

• Skráningu viðkvæmra persónuupplýsinga hætt

• Fundur MMR, SÍS, SFS Reykjavíkurborgar, PV og fulltrúa 
grunnskóla

 Unnið að gerð handbókar um skráningu persónuupplýsinga í Mentor

 Unnið að gerð hlutlægra viðmiða um hvað skuli skrá, hvenær, fræðslu 
o.fl. 

• Frestur framlengdur þar sem vinnslusamningar við Mentor og 
skjalfesting upplýsingaöryggis er í vinnslu



Frekari álitaefni

• Stafrænir svampar!

• Skortur á ábyrgð 

• Skortur á skýrum tilgangi / vinnslu í ósamrýmanlegum tilgangi

 Gagnsæi um sjálfvirka vinnslu persónuupplýsinga

• Skortur á gagnsæi um vinnslu

• Öryggissjónarmið

• Flutningur úr landi



Leiðbeiningar fyrir skóla

• Tryggja stjórn upplýsinga og ábyrgð 

• Tryggja að einungis séu unnar upplýsingar sem samræmast 
kennslufræðilegum tilgangi 

• Ekki unnar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi

• Tryggja að meðalhófs sé gætt 

• Gera upplýsingar ópersónugreinanlegar jafn fljótt og hægt er

• T.d. með notkun dulnefna / dulkóðunar

• Skýrlega afmarka varðveislutíma ólíkra flokka upplýsinga



Af alþjóðavettvangi

• Vitundarvakning í skólakerfinu um persónuvernd og öryggi!

• Ályktun um setningu alþj. viðmiðunarramma um persónuverndar-
kennslu (38th ICDPPC 2016)

• Ályktun væntanleg um notkun stafrænna kennsluvettvanga í 
grunnskólum (IWGDPT 2017)

 Setja skal skýr ákvæði í löggjöf um söfnun og vinnslu nemendaupplýsinga

• Drög EPIC að lagaramma „The Student Privacy Bill of Rights“

• Fylkislög í Kaliforníu um persónuvernd nemenda



postur@personuvernd.is
www.personuvernd.is

Upplýsingar um nýjar evrópureglur um persónuvernd

Ályktun 38th ICDPPC (2016)

EPIC‘s Student Bill of Rights

Alríkislög USA um persónuvernd nemenda

Fylkislög Kaliforníu um persónuvernd nemenda 

Bresk skýrsla um upplýsingaöryggi þegar kennsluhugbúnaður og 
upplýsingar eru vistaðar í tölvuskýi (2014)

@Personuvernd
#persónuvernd #PV2018 #SKÝ 

Takk fyrir! 

http://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/annad/
http://icdppc.org/wp-content/uploads/2015/02/Resolution-2016-on-Privacy-education.pdf
https://epic.org/privacy/student/bill-of-rights.html
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB1177
https://www.gov.uk/government/publications/cloud-software-services-and-the-data-protection-act

