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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að skipa nefnd til að semja frumvarp
til laga um verndun einstaklinga gagnvart því að komið sé upp safni upplýsinga um
skoðanir þeirra eða aðra persónulega hagi með aðstoð tölvutækni. Nefndin skal kynna
sér lög þau, sem sett hafa verið um þetta efni eða verið er að undirbúa í nálægum
löndum. Nefndin skal hafa lokið störfum áður en þing kemur saman næsta haust.
Allur kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.

Tillaga sama efnis og þessi var flutt á Alþingi 1973-74 og 1975-76, en hefur
ekki hlotið afgreiðslu. A síðasta þingi fylgdi henni svofelld greinargerð:

Notkun tölvutækni skapar áður óþekkta yfirsýn við söfnun hvers konar upp-
lýsinga, og þegar þess háttar tækni er beitt til að skrásetja persónulegar skoðanir
fólks eða aðrar upplýsingar um einkahagi manna, þá er alvarleg hætta á ferðum.
Þetta hefur mönnum orðið ljóst á seinustu árum í flestum nálægum löndum, og þess
vegna hafa víða verið gerðar ráðstafanir til að vernda friðhelgi og persónuréttindi
einstaklinga gegn undramætti tölvutækninnar.

Nýlega hafa verið lögleidd í Bandaríkjunum ákvæði, sem eiga að tryggja rétt
einstaklingsins til einkaleyndar og verja hann gagnvart persónuskrám sambands-
ríkisins: The Privacy Act of 1974, staðfest 31. des. í Vestur-Þýskalandi hefur mikill
Iagahálkur um upplýsingavernd legið fyrir sambandsþinginu um tveggja ára skeið.
I Frakklandi starfar nefnd að samningu lagafrumvarps um tölvunotkun og frelsi.
1 Austurríki hefur forsætisráðuneytið samið frumvarp að tölvuskrárlögum og lagt
fyrir þingið. í Bretlandi hefur stjórnskipuð nefnd skilað áliti um persónuvernd við
tölvuvinnslu hjá einkaaðilum og önnur nefnd hefur fjallað um ríkisreknar tölvu-
skrár. A Norðurlöndunum öllum hefur mikið verið fjallað um þessi mál: Svíar urðu
fyrstir til að setja lög um þessi efni og er nú komin nokkur reynsla á framkvæmd
þessara laga. Norðmenn leggja fram lagafrumvarp á þessu ári og í Danmörku er
frumvarp í undirbúningi. Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur gert tvær ályktanir
um persónuvernd gagnvart tölvutækni og mannréttindanefnd Efnahags- og Iélags-
málaráðs Sameinuðu þjóðanna hefur sent frá sér skýrslu um hagnýtingu tölvutækni
og áhrif hennar á almenn mannréttindi og þær takmarkanir, sem setja verði tölvu-
notkun í lýðræðisþjóðfélagi. Efnahags- og framfara stofnun Evrópu, OECD, efndi
til sérstakrar ráðstefnu um tölvuvinnslu og persónuleynd og var í niðurstöðum ráð-
stefnunnar lögð á það þung áhersla, að sem víðast yrðu sett lög um tölvurekstur og
persónuskrár. og varði brot viðurlögum að mati dómstóla.

Nefna mætti fleiri dæmi en að framan greinir til að sýna, að í öllum nálægum
löndum er nú unnið að undirbúningi löggjafar um þessi efni, og hefur þróunin
verið einkar hröð lÍ seinustu tveimur árum. Vegna fámennis þjóðarinnar er sér-
staklega auðvelt á Íslandi að nota nýjustu tölvutækni til að koma upp skrám
um einkahagi allra landsmanna. Að sjálfsögðu er hér ekki aðeins um að ræða
pólitískar tölvuskrár ; vitað er, að á vegum einkaaðila er nú unnið að gerð tölvu-
skrár um gjaldþrot, nauðungaruppboð og önnur fjárhagsleg mistök einstaklinga.
og er þá væntanlega ætlunin, að þessar upplýsingar verði til sölu f framtíðinni. Á
skal að ósi stemma og er ekki seinna vænna, að gerðar verði ráðstafanir til að koma
í veg fyrir, að unnt sé að hagnýta tölvutækni hér á landi í annarlegum tilgangi.


