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Persónuupplýsingar á dæmigerðum vef

1. Notendur skrá sjálfir
2. „Við“ söfnum sjálfkrafa (notkunarmælingar og 

auglýsingavirkni)



1. Notendur skrá sjálfir



Er þörf á samþykki?

Við eigum einungis að biðja um þær upplýsingar sem eru 
nauðsynlegar til að gera það sem notandinn ætlar að 
framkvæma.

Fyrir alla aðra söfnun og vinnslu þurfum við skýrt samþykki.



Dæmigert vefform:

Nafn Heimilisfang

Netfang Sími Kennitala



„Fáðu senda ókeypis bók“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími

Kennitala



„Fáðu senda ókeypis bók“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími

Kennitala



„Fáðu ókeypis PDF útgáfu af bókinni“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími

Kennitala



„Fáðu ókeypis PDF útgáfu af bókinni“

Netfang

Nafn

Heimilisfang

Sími

Kennitala



„Kauptu bókina og við sendum í pósti“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími

Kennitala



„Kauptu bókina og við sendum í pósti“

Nafn

Heimilisfang

Netfang (fyrir kvittun)

Sími

Kennitala



„Bókin er ókeypis fyrir virka félagsmenn“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími

Kennitala



„Bókin er ókeypis fyrir virka félagsmenn“

Nafn

Heimilisfang

Kennitala (eða innskráning)

Netfang

Sími



„Fáðu grillið sent heim“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími

Kennitala



„Fáðu grillið sent heim“

Nafn

Heimilisfang

Netfang

Sími (fyrir heimsendinguna?)

Kennitala



Þurfum samþykki fyrir öllu öðru:

Ég vil skrá mig á póstlista með upplýsingum um 
tilboð og nýjungar. (Að jafnaði sent 
mánaðarlega og einfalt er að afskrá sig).



Almennt gildir að vanda alla meðhöndlun:

● Gætt að öryggi (hýsing og vistun)
● Sjálfvirk eyðing

Sjálfsögð kurteisi að taka fram að upplýsingar verði ekki 
notaðar í öðrum tilgangi en þeim augljósa.



2. Sjálfvirk söfnun
persónuupplýsinga



Þessi vefsíða notar vafrakökur (e. cookies) út af 
svolitlu tæknilegu...



„Svona eru lögin bara, við þurfum að gera þetta svona“



Lög um vafrakökur 

Hvorki persónuverndarlög né önnur íslensk lög gera kröfur um 
samþykki fyrir notkun á vafrakökum.



Íslensk lög

Fjarskiptalög: Njósnabúnaður eða vefhlerunarbúnaður

Persónuv.lög: Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga



Það eru ekki vafrakökurnar sem þarf að samþykkja heldur 
söfnun upplýsinga.





Auglýsingavirkni byggt á vefauðkenni

● Hvaða auglýsingar eru líklegar til að höfða til mín?
● Hvaða vörum hef ég sýnt áhuga?
● Hef ég séð auglýsinguna áður?
● o.s.frv.



Vefauðkenni

● Ýmsar leiðir færar, m.a. vafrakökur
● Auðkenni innan vefs
● Samnýtt auðkenni – eltikóði (e. tracking)



Persónuverndarlögin

… einstaklingur telst persónugreinanlegur ef unnt er að 
persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í 
auðkenni eins og nafn, kennitölu, netauðkenni [o.s.frv.]



Persónuverndarlögin

Öll notkun langlífra auðkenna, sér í lagi ef þau elta notendur 
milli vefsvæða, fellur því undir hugtakið „bein eða óbein 
persónugreining“ og er þar með vinnsla persónuupplýsinga.



Nafnleysi?

Mikill munur á því hvort persónugreiningin er óbein (Google 
Analytics, Modernus og félagar) eða þráðbein (Facebook, 
Google auglýsinganetin).

Okkar skýrslur vissulega nafnlausar, en... 



Hví kökurnar?

Hvaðan kemur þá þessi áhersla á kökur frekar en 
upplýsingasöfnunina?



Viljandi ógegnsætt?

Þessi vefsíða notar fótspor (e. cookies) til að 
auðvelda þér að vafra um vefinn, geyma upplýsingar 
um stillingar o.fl. Með því að nota vefinn samþykkir 
þú stefnu okkar um notkun fótspora.



Réttara sagt...

Þessi vefur felur utanaðkomandi aðilum að safna 
persónuupplýsingum vegna notkunarmælinga og 
auglýsingabirtinga. Sjá nánar.



Samþykki

Ef notandanum er ekki boðið upp á raunverulegt og frjálst val 
getur hann ekki veitt gilt samþykki.



Þessi vefur notar Google Analytics til að 
fylgjast með notkun. Nánari upplýsingar.



Þessi vefur notar Google Analytics til að 
fylgjast með notkun. Nánari upplýsingar.



Þessi vefur notar Google Analytics til að 
fylgjast með notkun. Nánari upplýsingar.



Þessi vefur notar Google Analytics til að 
fylgjast með notkun. Nánari upplýsingar.



Ólíkar nálganir

1. Virkjum engar mælingar án samþykkis
2. Byrjum með mælingar, en gefum kost á því að 

slökkva/stilla
3. Leitum ekki eftir samþykki, heldur upplýsum notendur og 

felum þeim að grípa til ráðstafana
4. Höldum öllu leyndu





Staðan að ári liðnu?


