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Grunnatriðin



Ný persónuverndarlöggjöf

•Ný persónuverndarlöggjöf  tók gildi á Íslandi þann 15. júlí 
2019

Hvað þýðir það?

•Einstaklingurinn hefur völdin og yfirráð yfir 
persónuupplýsingum sínum.

•Eignarhaldið yfir upplýsingunum hefur fært til 
einstaklinganna.
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Hvað þarf að gera?

● Innleiða löggjöfina (og standa við loforðin)

– Vinnsluskrá 

– persónuverndaryfirlýsingar

– uppfærð eyðublöð/umsóknir

– regluleg fræðsla til starfsmanna 

–mat á áhrifum á persónuvernd (þegar á við)

– áhættumat

– og fleira.
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Virðisaukandi persónuvernd



Persónuvernd er mikilvæg
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Virðisaukandi persónuvernd

•Hvað gerist ef fyrirtæki brýtur gegn nýjum 
persónuverndarlögum? (svona út frá markaðsfræðum)

•Traustið minnkar

•Hætta á orðsporshnekkjum
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•En fyrirtæki þar sem persónuvernd er í hávegum höfð?

•Aukið traust

•Betri ímynd

• Sterkara vörumerki

• Aukin hughrif



Samþykki?

• Samþykki þýðir raunar að einstaklingar eru með á 

nótunum og skilja hvað þeir eru að samþykkja.

– Óþvingað og af fúsum og frjálsum vilja

– Afturkallanlegt hvenær sem er

• Eins og að fá lánaða sláttuvél frá nágranna sínum
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Öflun samþykkis íþyngjandi?

• Vinna upplýsingar ÁN þess að persónugreina
einstaklingana á bakvið upplýsingarnar?

• Ekki hægt að byggja upp sama traust og með
persónuupplýsingum.
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Hverju skilar það?

• Skilvirkari starfsemi 
– Data hygiene

• Viðskiptavinir upplifa að fyrirtæki eru traustsins verð

• Fyrirtæki og viðskiptavinir geta átt samskipti sem 
gagnast báðum aðilum
– Samtal við viðskiptavini/væntanlega viðskiptavini
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Hvar er kostnaðurinn í markaðsstarfinu?

• Eltingaleikur við 
einstaklinga sem 
við vitum ekki hvað 
heita?

• Hvað með að taka 
upp samtal við 
aðila sem þú hefur 
þegar einhverja 
þekkingu á.
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Orðspor

• Þökkum traustið!

• Orðsporið (Word of 
mouth)og náið 
samband við 
viðskiptavini er mun 
líklegra til að skila 
árangri.

• Að meðaltali telur 
fjölskylda og vinir 370
manns.
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Verum traustsins verð

• Stöndum undir traustinu:

• Með virðingu gagnvart persónuupplýsingum

• Virðingu fyrir friðhelgi einkalífs einstaklinga

• Af hverju ekki að vera hreinskilin með tilgang

vinnslunnar?

• Gagnatiltekt

• Raunverulegur áhugi

• Hagnýting til handa einstaklingnum
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Dæmi



Dæmi
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