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Persónuvernd – hvað er það? 
Hvers konar vinnsla með upplýsingar sem hægt er að tengja við  
einstakling

• Nafn, kennitala, bílnúmer, IP-tölur, raðnúmer snjalltækja, staðsetningargögn, 
o.fl. 

Þarf alltaf að fylgja ákveðnum kröfum 
• Ertu með heimild til að vinna upplýsingar? 
• Er vinnslan sanngjörn, hófleg, lögmæt og áreiðanleg?
• Veit einstaklingurinn af vinnslunni?
• Ertu búinn að tryggja öryggi upplýsingana?
• Frjálst flæði upplýsinga innan EES

Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili 



GDPR – til framkvæmda 2018

Ný evrópsk löggjöf um vernd persónuupplýsinga kemur til framkvæmda 
2018 – GDPR 

Ýmsar nýjar skyldur lagðar á fyrirtæki – líka tölvuskýjalausnir!
• Aukin áhersla á  samþykki
• Aukin ábyrgð vinnsluaðila 
• Skrá yfir vinnsluaðgerðir
• Persónuverndarfulltrúi
• Mat á áhrifum á persónuvernd
• Tilkynningar um öryggisbrot – 72 klst.
• Flutningsréttur og önnur réttindi einstaklinga
• Sektarheimildir

https://www.personuvernd.is/media/frettir/DROG_thyding_GDPR_2016_679.pdf
https://www.personuvernd.is/ny-personuverndarloggjof-2018/almennt-um-nyju-loggjofina/


Tölvuský og persónuvernd – verkfærin 

Af nægu er að taka ...

Heimasíða Persónuverndar

Leiðbeiningar til ríkisstofnana um notkun á tölvuskýjalausnum

Samnorræn skýrsla um notkun tölvuskýja hjá hinu opinbera

Leiðbeiningar Datatilsynet um tölvuský

Álit 29. gr. hópsins um tölvuský

https://www.personuvernd.is/spurningar-og-svor/tolvusky/
https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/Leidbeiningar-til-rikisstofnana-um-notkun-tolvuskyja-nov-2016.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701093/FULLTEXT01.pdf
https://datatilsynet.no/globalassets/global/english/guidelines/guide-to-cloud-computing-2016.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_en.pdf


Tölvuský – helstu álitamál 
1. Áhættumat

• Tegundir skýja – tegundir upplýsinga 

• Vottanir – öryggi

• Aðgangur óviðkomandi / þriðja manns 

• Meðhöndlun trúnaðarskjala (þar sem það á við)

2. Gerð vinnslusamnings - ekki þjónustusamnings 
• Fyrirmæli ábyrgðaraðila til vinnsluaðila 

• Fara að lögum og reglum sem við eiga

• Tryggja stjórn (leynd, aðgengileika, réttleika, tilgang vinnslu)

• Ákvæði um samþykki ábyrgðaraðila fyrir hvers konar breytingum á 
þjónustu



Tölvuský – helstu álitamál 

3. Flutningur úr landi 
• Má flytja gögnin úr landi? 

• Hvert fara þau?

4. Öryggi upplýsinga! 
• Er öryggi upplýsinga tryggt? 

• Fara að og innleiða viðeigandi öryggisráðstafanir

• Gagnaheilindi, raunlægt öryggi, innra öryggi, eftirlit, varðveisla/eyðing, 
afritun, frávik o.s.frv.

• Öryggisúttekt þriðja aðila

5. Notkun undirvinnsluaðila
• Þarf að heimila sérstaklega í samningi



Tölvuský og GDPR – Nýjar skyldur

Víðtækara gildissvið 

Sjálfstæðar skyldur lagðar á vinnsluaðila

Skýr og einföld persónuverndarstefna / verklagsreglur

Mat á áhrifum á vernd persónuupplýsinga – DPIA

Tilkynningar um öryggisbrot

Tilnefning persónuverndarfulltrúa

Aukin réttindi einstaklinga – R2BF, flutningsréttur, aðgangsréttur o.fl. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44102
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099


Að lokum 
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