
Nd. 782. Frumvarp til Jaga [2. mál]
Um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni.

(Eftir 3. umr. i Ed., 8. mai.)

Samhljóða þskj. 744 með þessum breytingum:

5. gr. hljóðar svo:
Söfnun og skráning upplýsinga, sem varða fjárhag manna og lögpersóna eða

lánstraust, er óheimil án starfsleyfis er tölvunefnd veitir, enda sé ætlunin að veita
öðrum fræðslu um bau efni.

Eigi er heimilt að færa í skrá samkvæmt 1. málsgr, aðrar upplýsingar en nafn
manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer, stöðu, 'ltvinnu
og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess að skýra viðkom-
andi frá. Ef önnur atriði eru tekin á skrá ber aðila að skýra viðkomandi, sem greindur
er í fyrsta skipti á skrá, frá því innan fjögurra vikna frá skráningu og gera honum
grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um efni skráningar, sbr. 11. gr.

Upplýsingar um fjárhag og atriði, er varða mat á lánstrausti, má aðeins láta
öðrum í té bréflega. Þegar fastir viðskiptamenn eiga í hlut, má þó veita upplýsingar
munnlega, en nafn og heimilisfang fyrirspyrjanda skal þá skráð og gögn um það
varðveitt í a. m. k. 6 mánuði.

Skriflegar upplýsingar, sem veittar eru samkvæmt 3. málsgr., skulu vera dag-
settar og eðlilegs fyrningartíma þeirra getið.

7. gr. hljóðar svo:
Beita skal virkum ráðstöfunum, er komi í veg fyrir að upplýsingar séu misnotaðar

eða komist til óviðkomandi manna.
Afmá skal skráðar upplýsingar, sem vegna aldurs eða af öðrum ástæðum hafa

glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað að gegna. Skrár, sem
sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru réttar, en
úreltar upplýsingar skal afmá.

Tölvunefnd getur leyft að afrit eða útskriftir úr skrám verði varðveittar í Þjóð-
skjalasafni eða öðrum skjalasöfnum með nánar ákveðnum skilmálum.

21. gr. hljóðar svo:
Kerfisbundin söfnun og skráning upplýsinga um einkamálefni til geymslu eða

úrvinnslu erlendis er óheimil. Tölvunefnd getur þó heimilað hana, ef sérstaklega
hagar til.

Skrá eða frumgögn. sem geyma upplýsingar þær, er greinir í 4. gr., má eigi
láta af hendi til geymslu eða úrvinnslu erlendis, nema samþykki tölvunefndar komi til.

Leyfi samkv. 1. og 2. málsgr, má því aðeins veita, að tölvunefnd telji að af-
hending skráa eða gagna skerði ekki til muna vernd þá, sem lögin búa skráðum
mönnum eða lögpersónum.

Dómsmálaráðherra getur, að fenginni umsögn tölvunefndar, ákveðið í reglugerð,
að ákvæði 1. og 2. mgr. eigi ekki við um tilteknar skrár eða upplýsingasvið eða að
ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamningar lúta að
sliku eða tillit til alþjóðlegs samstarfs mælir með því.

22. gr. hljóðar svo:
Dómsmálaráðherra skal skipa 3ja manna nefnd, sem kölluð er tölvunefnd i

lögum bessum. Nefndin skal skipuð til 4 ára í senn. Formaður hennar skal vera
lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum til að vera dómari. Einn nefndarmaður skal
vera sérfróður Um tölvu- og skráningarmálefni. Hann skal tilnefndur af Skýrslu-
tæknifélagi Íslands. Varamenn eru skipaðir með sama hætti til fjögurra ára í senn,
og skulu varamenn fullnægja sömu skilyrðum sem aðalmenn.

Starfsmaður dómsmálaráðuneytisins skal vera ritari nefndarinnar.
Tölvunefnd hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og leysir úr ágreinings-

efnum, svo sem greinir í lögum þessum.
27. gr. hljóðar svo:
Tölvunefnd skal árlega birta skýrslu um starfsemi sína. Í skýrslunni skal birta

þau starfsleyfi, sem nefndin hefur veitt, reglur, sem hún hefur sett, og úrskurði,
sem hún hefur kveðið upp. í ársskýrslu tölvunefndar skal og greina frá þeirri starfsemi
nefndarinnar annarri, er ætla má að almenningur láti sig varða eða hafi hagsmuni af
að vita.


