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Efni: Greinargerð um vörslu persónuupplýsinga í opinberum skjalasöfnum

Með skýrskotun til fundar undirritaðs með nefndinni þann 4. mars sl. og vísan til athugaemda við 
frumvarp til laga um opinber skjalasöfn vill undirritaður taka eftirfarandi fram um vörslu 
persónuupplýsinga í opinberum skjalasöfnum.

Skjöl og önnur gögn sem verða til í opinberri stjórnsýslu innihalda oft viðkvæmar persónuupplýsingar. 
Slík gögn eru vernduð með upplýsingalögum, lögum um Þjóðskjalasafn og fleiri sérlögum. Þessi 
vernd er grundvölluð á sjónarmiðum um friðhelgi einkalífs sem kveðið á um í 71. gr. 
stjórnarskrárinnar. En greinin kveður líka á um að takmarka megi þessa sömu friðhelgi ef brýna 
nauðsyn beri til vegna réttinda annarra.1 Grein 22 í frumvarpi til laga um opinber skjalasöfn er 
birtingarmynd þess að verið er að tryggja friðhelgi einkalífs og á það sama við um aðrar greinar 
frumvarpsins sem takmarka aðgang að gögnum.

Sú staðreynd að gögn innihalda persónuupplýsingar, hvorki kallar á né réttlætir eyðingu þeirra heldur 
ítrekar aðeins mikilvægi þess að þeirra sé tryggilega gætt og með þau farið samkvæmt lögum sem 
takmarka upplýsingarétt, bæði hjá viðkomandi stofnun og síðar þegar skjölin eru komin í vörslu 
opinbers skjalasafns. Þannig hefur Þjóðskjalasafn ítrekað hafnað beiðnum um aðgang að viðkvæmum 
persónuupplýsingum í skjalasafni RNA sem varðveitt er í safninu.2

Rétt að vekja athygli nefndarinnar á því að tillögur Evrópusambandsins um nýjar reglur um 
persónuvernd, sem fram komu 2012, eru enn til umfjöllunar innan stofnana Evrópusambandsins og því 
ekki tímabært að leggja þau sjónarmið til grundvallar nýjum lögum um opinber skjalasöfn. Skjalasöfn 
í Evrópu hafa mótmælt nokkrum atriðum í hinum evrópsku tillögum svo sem að ekki megi varðveita 
persónuupplýsingar í skjalasöfnum og vísast þar meðal annars til hugtaksins the right to be forgotten 
eða réttinn til að gleymast. Því hugtaki virðist að miklu leyti hafa verið beint gegn notkun 
persónuupplýsinga á vefnum og hefur verið oftúlkað. Skjalasöfnin hafa lagt áherslu á rétt fólks til 
aðgangs að upplýsingum um sig og sitt samfélag og rétt samfélagsins til að eiga aðgang að 
upplýsingum um ákvarðanir stjórnvalda. Andóf ríkisskjalasafna Evrópu hefur m.a. leitt til þess að 
hugmyndir um réttinn til að gleymast hafa breyst. Í nýlegri tilkynningu um endurskoðun 
persónuverndarreglna Evrópu stendur þetta:

„The right to be forgotten is not about rewriting history. The Commission’s proposal protects 
freedom of expression and the freedom of the media, as well as historical and scientific research.
It provides exemptions for these sectors asking Member States to adopt national laws to guarantee 
the respect of these fundamental rights. This allows archives to continue operating on the basis 
of the same principles as today3 Equally, personal data may be kept for as long as it is needed 
to carry out a contract or to meet a legal obligation (for example when citizens have a loan 
contract with their bank). In short, the right to be forgotten is not absolute and does not affect 
historical research or the freedom of the press.“4

1 Sjá http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html
2 Sjá t.d. http://ursk.forsaetisraduneyti.is/urskurdir/nr/7286 og http://ursk.forsaetisraduneyti.is/urskurdir/nr/7630
3 Leturbreyting gerð af undirrituðum.
4 http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-14-60 en.htm
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Hér er fallist á að skjalasöfn geta áfram starfað á sömu forsendum og hingað til, þ.e. varðveitt 
persónuupplýsingar!

Hjá opinberum aðilum, ríki og sveitarfélögum, er mikið af viðkvæmum persónugreinanlegum 
upplýsingum vegna þeirra verkefna sem þau fara með. Þar má t.d. nefna skjöl félagsþjónustu, grunn- 
og leikskóla og annarra skóla. Það er réttur einstaklinga að fá aðgang að upplýsingum um sjálfan sig, 
sbr. 14 gr. upplýsingalaga nr. 140/2012, 9. gr. d um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985 og 26. gr. 
frumvarps um opinber skjalasöfn. Í skjölum geta verið upplýsingar er varða réttindi einstaklinga og 
hefur viðkomandi rétt á að fá upplýsingar um sjálfan sig svo lengi sem hann lifir. Dæmi um 
réttindaskjöl eru einkunnir úr skóla. Séu einkunnir ekki varðveittar hjá skjalamyndara og síðar á 
opinberu skjalasafni skerðir það réttindi og einstaklingar geta ekki sannað að þeir hafi lokið tilteknu 
námi, og hér þarf að gera ráð fyrir að einstaklingur getur tapað eigin gögnum svo sem í eldsvoða eða 
af öðrum óviðráðanlegum orsökum.

Þá er það einnig réttur einstaklinga að fá upplýsingar um meðferð sinna mála hjá hinu opinbera, t.d. 
greiningar og úrlausnir hjá grunnskólum. Sá réttur er einnig óháður tíma og hefur sýnt sig að síðar á 
lífsleiðinni geta slík skjöl skipt miklu fyrir einstaklinga og varðað réttindi þeirra. Þá er einnig 
mikilvægt fyrir stjórnvöld að gögn sem sýna að þau hafi viðhaft rétta málsmeðferð, t.d. í viðkvæmum 
málaflokkum eins og félagsþjónustu, séu varðveitt.

Sá réttur getur reyndar einnig færst yfir á afkomendur. Þannig er kveðið á um slíkan rétt í 11. gr. laga 
nr. 47/2010 um sanngirnisbætur, en þar segir:

„Krafa um bætur samkvæmt lögum þessum erfist í samræmi við erfðalög, nr. 8/1962, hafi tjónþoli 
lýst kröfu skv. 5. gr. Hafi tjónþoli fallið frá áður en honum var unnt að lýsa slíkri kröfu erfist 
krafan til eftirlifandi barna sem geta hvert um sig eða sameiginlega fylgt henni eftir.“5

Það er vitað að börn geta í uppeldi mótast af afleiðingum ofbeldis sem foreldri hefur orðið fyrir. Þar 
með er varðveislugildið enn frekar styrkt. Þannig eru rök til þess í samfélagi þar sem réttindi eru 
mikils metin, eins og hér á landi, að almennt þurfi að varðveita í skjalasöfnum skjöl af því tagi sem hér 
um ræðir. Við vitum nefnilega ekki hvenær hagsmunir á grundvelli upplýsinga í þeim, kunni að vakna 
og verða virkir. Dæmi eru um að einstaklingur (eða jafnvel barn hans) fái á fullorðinsárum áhuga á 
uppruna sínum (eða foreldris) og biður um aðgang að skjölum um barnfaðernismál sem það varðar.

Aftur skal bent á vistheimilamálin sem dæmi um mikilvægi slíkra gagna í skjalasöfnum. Öllum er 
kunnugt um þann fjölda barna sem varð fyrir illri meðferð á opinberum vistheimilum á síðustu öld og 
hefur nú, áratugum síðar, m.a. á grundvelli skjala sem til eru um dvöl þeirra á opinberum 
skjalasöfnum, rétt nokkuð hlut sinn og fengið bætur vegna slæmrar meðferðar.

Með tilvísun til ofangreinds ítrekar Þjóðskjalasafn að áfram verði réttindi einstaklinga og hagsmunir 
stjórnvalda tryggðir með því að persónuupplýsingar verði áfram varðveittar, persónugreinanlegar, í 
opinberum skjalasöfnum og að ákvörðun um eyðingu gagna verði í höndum Þjóðskjalasafns en ekki 
hjá stjórnvöldum.

Að lokum skal athygli vakin á yfirlýsingu Alþjóða skjalaráðsins sem UNESCO samþykkti 2011 og 
lýsir því m.a. að skjalasöfn gæta réttinda borgaranna.6 Eintak á íslensku fylgir þessari greinargerð.

Virðingarfyllst,

Eiríkur G. Guðmundsson 
þjóðskjalavörður

5 http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.047.html
6 http://www.ica.org/13343/universal-declaration-on-archives/universal-declaration-on-archives.html
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ALMENN YFIRLÝSING UM SKJALASÖFN

Skjalasöfn varðve ita  ákvarðan ir, aðgerð ir og m inningar. Skjalasöfn eru e instakur og 

óbæ tan legur m enn ingararfu r sem  hver kynslóð sk ilar annarri. Frá upphafi m iðar starfsem i 

skjalasafna að þv í að varðve ita  g ild i þeirra og m erkingu. Þau eru traust uppspretta upplýsinga 

sem styrk ir g rundvö ll ábyrgra og gagnsæ rra stjó rnva ldsaðgerða. Þau gegna lyk ilh lu tverk i í 

þróun þjóðfélaga með því að vernda og v iðha lda m inn i/þekk ingu e instak linga og sam félaga. 

Op inn aðgangur að skja lasöfnum  auðgar þekkingu okkar á m annlegu sam félagi, e flir  lýðræ ði, 

verndar ré ttind i borgaranna og eykur lífsgæði.

Með hliðsjón af ofanskráðu viðurkennum við:

• einstök gæði skjalasafna sem  óyggjandi v itn isbu rð  um aðgerð ir á sv ið i stjórnsýslu, 

m enn ingar og fræ ða og sem speg ilm ynd þróunar þjóðfélaga;

• brýna nauðsyn skjalasafna til að styðja við sk ilv irkn i v iðsk ip ta lífs, áre iðan le ika  og 

gagnsæ i, til að vernda ré ttind i borgaranna, til að varðve ita  e instak lingsbund ið  og 

sam e ig in legt m inn i/þekk ingu , til að skilja fo rtíð ina  og til að skjala nú tíð ina til 

le iðsagnar fy r ir fram kvæ m dir fram tíðar;

• fjölbreytni skjalasafna sem fe ls t í að skrá sérhvert svið m annlegra athafna;

• margbreytileika gagnasniða sem  skja lasöfn in varðve ita , þar á m eðal pappír, rafræn 

gögn, h ljóð- og m yndgögn og fle ira;

• hlutverk skjalavarða sem þjálfaðra fagm anna með grunnm ennun og sím enntun, sem 

þjóna þjóðfé lag i sínu með því að styðja v ið  söfnun skjala, velja úr þeim  og v iðha lda 

þeim  og gera þau aðgengileg;

• samábyrgð allra -  borgara, op inberra  stjó rnva lda og ráðam anna, e igenda og 

fo rráðam anna op inberra  skjalasafna og e inkaskja lasafna, skjalavarða, 

upp lýsingafræ ðinga -  á starfræ kslu skjalasafna.

Við munum því vinna saman að því að:

• setja v iðe igand i op inbera  skja lastefnu og lög og tryggja fram kvæ m d þeirra;

• stjó rnun skjalasafna sé m etin  að verð le ikum  og innt a f hendi a f fagm ennsku a f ö llum  

h lu taðe igand i að ilum , op inberum  og e inka legum , sem  stofna til skjalasafna og nota 

þau í starfsem i sinni;

• v iðh lítand i að föng séu til s taða r til að styðja eð lilega starfræ kslu  skjalasafna, þar með 

ta lin  ráðn ing þjá lfaðra fagm anna;

• skja lasöfn séu starfræ kt og va rðve itt með þeim  hæ tti að upprun i þeirra, áre iðan le ik i, 

he ille ik i og nothæ fi/gagnsem i sé tryggð;

• skja lasöfn séu gerð aðgeng ileg ö llum , en þess ja fn fram t gæ tt að fa rið  sé að lögum  og 

ré ttu r e instak linga, höfunda, e igenda og notenda sé v irtu r í hvívetna;

• skja lasöfn séu notuð til að stuðla að eflingu ábyrgs þegnskapar.


