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/.

Um rafræna vöktun

Fyrstu tvær greinar frumvarpsins varða breytingu á 6. tl. 2. gr. og 4. gr. laganna er báðar taka 
til rafrænnar vöktunar. Segir í greinargerð með frumvarpinu að markmiðið með breytingunum 
sé að gera gildandi lagaákvæði skýrari sem og að skipa saman þeim ákvæðum er varða 
rafræna vöktun. Tekur Persónuvemd undir þetta sjónarmið og fagnar breytingunum.

Persónuvemd vill þó vekja athygli á að tilvísun í 7., 31., 32., 38. og 41. gr. laganna hefur fallið 
brott. Samkvæmt gildandi lögum gilda framangreind ákvæði um sjónvarpsvöktun, sbr. 4. gr. 
og er rétt að halda því óbreyttu. Því leggur Persónuvemd til að 2. gr. frumvarpsins verði 
breytt svo 3. mgr. 4. gr. laganna hljóði svo:

"Um sjónvarpsvöktun fer, aukákvœðis 1. mgr., samkvœmt ákvæðum 7. gr., 24. gr., 40. gr. 
og 41. gr. laganna, svo og eftir því sem við á, ákvæðum 31. gr., 32.gr. og 38. gr. 
laganna. ”

Persónuvemd bendir í öðru lagi á að álitaefni hafa komið upp um það hvort gildandi ákvæði 
laga nr. 77/2000 um fræðslu- og viðvörunarskyldu ábyrgðaraðila, sbr. 20. og 21. gr., skuli 
gilda um sjónvarpsvöktun eða hvort þá nægi að uppfylla ákvæði 24. gr. Persónuvemd leggur 
til að löggjafínn taki hér af tvímæli. Þetta er sérstaklega brýnt þegar til þess er litið þess að nú á 
sér stað sú þróun að munur á sjónvarpsvöktun og annarri vöktun fer hverfandi, einkum með 
aukinni noktun eftirlitskerfa sem hönnuð eru þannig að hægt er að velja milli 
sjónvarpsvöktunar og annars konar vöktunar, t.d. eftir því hvaða vikudagur er, hvaða tími 
sólarhrings o.s.frv. Þá verður að hafa í huga að þótt sjónvarpsvöktun leiði ekki til neinnar 
sö&unar upplýsinga getur hún falið í sér mikla einkalífsskerðingu, s.s. ef myndavél er beint að



mjög viðkvæmum stað, t.d. snyrtiherbergjum, og myndimar hægt að skoða á skjá.

II
Um vinnslu œttfrœðiupplýsinga 

1.

í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að í 2. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000 segi að vinnsla 
persónuupplýsinga í þágu gerðar ættfrœði- og œviskrárrita sé heimil.

Þetta vekur þá spumingu hvort gagnálykta megi svo að annað sé óheimilt. M.ö.o. á 
gagnálykta að aðeins megi gefa út rit en ekki t.d. setja upplýsingar í gagnagrunn og veita 
aðgang að honum gengum Netið. Æskilegt er að þessari spuringu verði svarað í lögunum.

2.

í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að í 2. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000 verði kveðið á um að vinnsla 
persónuupplýsinga í þágu gerðar ættfræði- og æviskrárrita sé heimil, enda taki hún aðeins til 
þess þegar unnið er með almennar lýðskrárupplýsingar.

Lög nr. 77/2000 byggja á því almenna sjónarmiði að í einkalífsrétti felist m.a. réttur 
einstaklings til að hafa forræði á þeim upplýsingum sem varða hann sjálfan. Samþykki hans 
fyrir vinnslu persónuupplýsinga er því ein meginheimild fyrir vinnslu samkvæmt lögunum. Að 
virtu þessu sjónarmiði leggur Persónuvemd til að 3. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að 
fram komi að vinnsla annarra almennra persónuupplýsinga, en þeirra sem almennt teljist til 
lýðskrámpplýsinga, geti verið heimil ef hinn skráði samþykkir hana.

5.
í 4. gr. frumvarpsins er lagt til að Persónuvemd geti heimilað vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga enda gangi það ekki gegn hagsmunum hins skráða eða niðja hans. Þessu 
ákvæði verður að breyta enda ljóst að það er í raun óframkvæmanlegt, m.a. vegna þess álags 
sem fylgir því fyrir svo litla stoíhun sem Persónuvemd er, að bæta á sig því verkefiii að leggja 
sérstækt mat í hvert tilvik þar sem á þetta reynir. Taka verður á þessu í lögunum sjálíum.

í lögunum þarf í fyrsta lagi að svara því hvort skyldleikaupplýsingar séu upplýsingar um 
uppruna í skilningi a-liðar, 8. tl., 2. gr. laga nr. 77/2000.

í öðru lagi verða lögin sjálf að svara því hvort heimilt skuli, í þágu gerðar ættfræðirita, að 
vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi 8. tl. 2. gr. laga nr. 77/2000, og þá að 
hvaða skilyrðum uppfylltum. T.d. þyrfti, að því er varðar látna menn, að koma fram hvort máli 
skipti hve langur tími er liðinn frá andláti þeirra -  og ef svo er þá hversu langur sá tími skuli 
vera.

í þriðja lagi er nauðsynlegt að í lögunum sjálfum verði tekin afstaða til þess hvemig fara skuli 
með upplýsingar um böm sem hafa verið alin upp hjá kjör- eða fósturforeldrum, og jafiivel 
kennd við þá en ekki kynforeldra sína. Frá útgáfu íslendingabókar, sem er afrakstur 
samstarfsverkefiiis Islenskrar erfðagreiningar ehf. og fyrirtækis Friðriks Skúlasonar, hafa 
Persónuvemd borist allmörg erindi tengd slíkum málum. Við afgreiðslu þeirra má hafa nokkra 
hliðsjón af Hrd. 1968 á bls. 1007 en mun skýrari leiðsagnar er þörf. Er því nauðsynlegt að 
löggjafinn taki af skarið um þetta efiii.



Til nánari skýringar nm framangreint, og önnur álitaefni sem svara þarf með lögunum, vísast til 
þriggja meðfylgjandi afiita af bréfiim Friðriks Skúlasonar til Persónuvemdar, dags. 4. febrúar 
2000, 9. ágúst 2002 og í dag. Persónuvemd vill að lokum benda á þann möguleika að skipa 
málum þannig að ákvæðum um skráningu ættfræðiupplýsinga verði skipað í sérlög en ekki í hin 
almennu lög um meðferð persónuupplýsingíi, þ.e. lög nr. 77/2000.



Friðrik Skúlason ehf

Tölvunefnd
Amarhvoli, 150 Reykjavík

•iai.
4.2.2000

Varðandi: Skráning ættleiddra einstaklinga í íslendingabók

Skráning ættleiddra einstaklinga er meðhöndluð á mismunandi vegu eftir aðstæðum og eðli þeirra 
upplýsinga sem liggja fyrir í hverju tilviki.

I stuttu máli má segja að böm séu tengd við blóðforeldra sína, en kjörforeldra getið (og á sambærilegan 
hátt er kjörbama getið hjá kjörforeldrum) í þeim tilvikum sem upplýsingar um ættleiðingu eru opinber- 
ar, eða upplýsingar um blóðforeldra hafa komið fram í útgefnum gögnum, en í öðrum tilvikum eru 
ættleidd böm tengd við kjörforeldra sína eins og ef um blóðböm væri að ræða.

Til nánari útskýringar vil ég skipta þessum tilvikum í Qóra flokka, sem hér segir:

1) Ættleiðingar er hvergi getið í þeim gögnum sem við notum.

Þar sem við notumst ekki við fhimgögn um ættleiðingar (enda höfum við ekki aðgang að þeim skrám), 
né heldur fæðingarskrár þar sem blóðforeldra er getið, er staðan einfaldlega sú að í mörgum tilvikum 
eru böm tengd kjörforeldrum sínum og ekkert kemur fram annað en að þau séu blóðforeldrar þeirra.

2) Ættleiðingar er ekki getið sem slíkrar, en ályktað er að um hana hafí verið að ræða.

Þar sem hér er um að ræða eru "hálf-ættleiðingar", nánast alltaf á því formi að eiginmaður ættleiðir 
bam sem kona hans hefur eignast fyrir hjónaband. í sumum tilvikum höfúm við engar upplýsingar haft 
um bamið áður, eða það hefúr verið kennt til móður (“Guðrúnardóttir”). Þegar nafn breytist síðar 
(samkvæmt þjóðskrá) höfúm við engar forsendur til að telja annað en að um raunverulegan föður 
bamsins sé að ræða, þannig að bamið er tengt við hann eins og ef um blóðföður væri að ræða. í öðrum 
tilvikum höfúm við hins vegar þegar fengið upplýsingar um blóðföður bamsins, til dæmis á þann hátt 
að foreldra er getið í útgefnu verki. Síðan gætu foreldrar skilið, móðirin haft forráð bamsins, gifst 
öðrum manni sem ættleiddi bamið og það tekið upp föðumafn hans. I þessum tilvikum er bamið hins 
vegar áfram tengt við sinn upphaflega blóðföður.

3) Ættleiðingar er getið, en eingöngu kjörforeldrar eru opinberir.

I þeim tilvikum sem fólk hefúr ættleitt böm (oftast erlendis frá) og skýrt er frá þeim ættleiðingum í 
útgefnum verkum eru kjörbömin skráð á þann hátt sem lýst var í upphafi. Það er að segja, hjá kjörfor- 
eldrum er þeirra getið sem kjörbama og hjá bömunum er kjörforeldra getið, en engra blóðforeldra.

4) Ættleiðingar er getið og bæði kjörforeldrar og blóðforeldrar eru opinberir.

Hér er um að ræða ættleiðingar á íslenskum bömum, flestar fyrir 1960. Um þær gildir það sama og í 
lið (3), en til viðbótar eru bömin tengd við blóðforeldra sína.

Við gerum okkur grein fyrir því að þessi vinnubrögð leiða til verulegs ósamræmis í því hvemig ætt- 
leiðingar eru skráðar, en hér er um að ræða það sem við teljum ásættanlegustu nálgunina við að skrá 
alltaf blóðforeldra. Við lítum svo á að hafi upplýsingar um ættleiðinguna þegar komið fram í öðrum 
útgefnum ritum hafi fólk þegar veitt heimild til að nota þessar upplýsingar í ættfiræðiverkum, og að við 
séum því ekki að birta neinar upplýsingar sem ekki hafa þegar verið gerðar opinberar með vitund hlut- 
aðeigandi aðila.

Með kveðju,

Friðrik Skúlason

Friðrik SkúJason ehf * Pósthólf 7180, 127 Reykjavík * Sími: 561 - 7273 * Fax: + 354 - 561 - 7274 * E-mail: frisk@complex.is

mailto:frisk@complex.is


Persónuvemd 
Rauðarárstíg 10

PERSÓNUVERND 

l n n k - : 1 9  AGÍ I .  2 002

Mál:

Reykjavík, 9. ágúst 2002

Erindi þessa bréfs er að óska eftir fundi með fulltrúum Persónuvemdar til að ræða þá óvissu sem 
ríkir varðandi vinnslu hefðbundinna ættfræðiupplýsinga, sér í lagi þá spumingu um hvenær slíkar 
upplýsingar teljast viðkvæmar persónuupplýsingar.

I 9. grein laga um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga er sagt “Persónuvemd leysir úr 
ágreiningi um hvort persónuupplýsingar skuli teljast viðkvæmar eða ekki”. Það vandamál sem snýr 
að ættfræðingum er að mjög oft er unnið með upplýsingar sem myndu óumdeildanlega teljast 
viðkvæmar vörðuðu þær núlifandi fólk, en þess í stað varða þær einstaklinga sem em látnir fyrir 
mörgum öldum síðan.

Dæmi:
Um landnámsmenn íslands er þess oft getið hvaðan þeir vom og hvort þeir vom 
kristnir eða ekki. Þetta eru augljóslega persónuupplýsingar sem varða uppmna og 
trúarskoðanir.

A 19 öld fluttist hópur íslenskra mormóna vestur til Utah. Skráning á þessum 
einstaklingum og æviferli þeirra felur í sér upplýsingar um trúarskoðanir.

A 16. öld átti Jón Þorvaldsson 15 böm í lausaleik Ættrakning þessara lausaleiksbama 
felur óhjákvæmilega í sér upplýsingar um saknæmt athæfi.

Arið 1534 bamaði Gísli Eyjólfsson frá Haga á Barðaströnd systur sína og flúði síðan 
land. Bamið lifði og er ættmóðir stórs hluta íslensku þjóðarinnar. Rakning á ætt 
hennar felur augljóslega í sér upplýsingar um sifjaspell, og fellur bæði undir 
kynhegðun og saknæmt athæfí.

Um 1660 dó Jórunn nokkur Guðmundsdóttir sem er þekkt fyrir fátt annað en að hafa 
verið talin ganga aftur, sem draugurinn Höfðabrekku-Jóka. Óljóst er hvort hér er um 
viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða.

Ættfræðiupplýsingar um einstaklinga á miðöldum byggja oft á upplýsingum um erfðir 
og fela í sér upplýsingar um ijárhag einstaklinga.

Mörg önnur svipuð dæmi mætti taka, en þetta ætti að nægja.

Friðrik Skúlason
frisk@complex.is
540-7400
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Reykjavík, 27.

Athugasemdir vegna fyrirhugaðra breytinga á persónuverndarlögum.

Frá sjónarhóli ættfræðinga eru nokkrir vankantar á umræddum breytingum, 
til að mynda varðandi það að ekki er leyst ú r núverandi óvissu varðandi 
nokkur atriði:

Vandamál vegna tengsla milli einstaklinga

Ættfræðiupplýsingar varða einungis að litlu leyti "staka" einstaklinga, 
heldur einnig tengsl milli einstaklinga. Því er oft óljóst hvað er á tt við, þegar 
talað er um  "hinn skráða". Þessi vandamál eru skýrust þegar vilji 
hlutaðeiganda stangast á. Sem dæmi má nefna eftirfarandi tilvik, sem öll 
hafa komið upp eftir að Islendingabók var opnuð.

• Hjónabandi lauk með skilnaði. Annar aðilinn krefst þess að allar 
upplýsingar um hjónabandið séu afmáðar, en hinn krefst þess að þær 
séu birtar. Ekki er unnt að gera báðum til hæfis. Réttur hvors aðilans 
er sterkari?

• 15 ára  (ólögráða) æ ttleiddur drengur óskar þess að vera tengdur við 
kynfoður sinn. Kynfaðirinn gefur sitt samþykki, en kjörfaðirinn, sem 
fer með forræði drengsins krefst þess að vera sjálfur áfram tengdur 
sem faðir hans. Hvor er sterkari, ré ttu r barnsins eða ré ttu r 
forráðamanns?

• Æ ttleiddur einstaklingur fer fram á að vera tengdur við kynföður sinn. 
Kynfaðir krefst þess að vera ekki tengdur. Réttur hvors er sterkari?

• Faðir vill vera tengdur við barn sitt, en barnið (sem hefur náð lögaldri) 
vill ekki vera tengt við fóðurinn.

• Faðir vill ekki vera tengdur við barn sitt, sökum þess að barnið sé 
alþekktur glæpamaður (þótt engar slíkar upplýsingar komi fram í 
Islendingabók). Vilji barnsins liggur ekki fyrir.

• Kynfaðir ættleidds einstaklings fer fram á að vera tengdur barni sínu - 
það sé óumdeilt að hann sé faðirinn, en barnið hafi ekki verið æ ttleitt 
af kjörfóður fyrr en skömmu eftir að meðlagsgreiðslum hans lauk.



Barnið vill sjálffc ekki vera tengt kynfóður. Á kynfaðir einhvern rétt 
eftir að barnið er æ ttle itt burt?

• Giftur maður eignast barn með annarri konu en eiginkonu sinni. Það 
er óumdeilt að hann er faðir barnsins. Móðir bam sins, sem jafnfram t 
fer með forræði þess, krefst þess að upplýsingar um faðerni barnsins 
komi fram opipberlega. Eiginkona fóðurins krefst þess að þessar 
upplýsingar komi ekki fram, þar sem ættm enni hennar viti ekki að 
maður hennar hélt fram hjá henni.

• E instaklingur eignaðist barn 5 árum  áður en hann gifti sig, borgaði 
samviskusamlega meðlag með barninu, en "láðist" að segja eiginkonu 
sinni frá tilvist þess. Nú vill barnið vera tengt við fóður sinn, en 
faðirinn vill ekki vera tengdur barninu, þar sem eigikona hans hafi 
ekki vitað af tilvist þess.

• Einstaklingur vill ekki að fram komi að (látinn) faðir hans hafi verið 
skráður faðir barns, hálfsystkinis viðkomandi, þar sem það hafi aldrei 
verið sannað, þótt faðirinn hafi að vísu gengist við barninu fyrir 50 
árum  síðan. Barnið vill hins vegar vera tengt þeim manni sem um 
ræðir.

Vandamál vegna "úreltra" upplýsinga

Vissar tegundir persónuupplýsinga teljast óumdeilanlega viðkvæmar þegar
þær varða núlifandi aðila. Það er hins vegar erfitt að halda því fram að slíkar
upplýsingar séu viðkvæmar þegar þær varða einstaklinga sem eru látn ir fyrir
mörgum öldum síðan.

• Um landnámsmenn íslands er þess oft getið hvaðan þeir voru og hvort 
þeir voru kristn ir eða ekki. Þetta eru augljóslega persónuupplýsingar 
sem varða uppruna og trúarskoðanir.

• Á 19 öld fluttist hópur íslenskra mormóna vestur til Utah. Skráning á 
þessum einstaklingum og æviferli þeirra felur í sér upplýsingar um 
trúarskoðanir

• Á 16. öld á tti Jón Þorvaldsson 15 börn í lausaleik Æ ttrakning þessara 
lausaleiksbarna felur óhjákvæmilega í sér upplýsingar um saknæm t 
athæfi, en meðal afkomenda hans er væntanlega stór hluti þjóðarinnar 
í dag.

• Árið 1534 barnaði Gísli Eyjólfsson frá Haga á Barðaströnd systur sína 
og flúði síðan land. Barnið lifði og er ættmóðir stórs h lu ta  íslensku



þjóðarinnar. Rakning á æ tt hennar felur augljóslega í sér upplýsingar 
um sifjaspell, og fellur bæði undir kynhegðun og saknæm t athæfi. Sé 
aðgangur að þessum upplýsingum takm arkaður er ré ttu r þriðjungs 
þjóðarinnar til að rekja æ tt sína skertur.

í öllum þessum tilvikum á það sama við, að fáir myndu telja þessar 
upplýsingar viðkvæmar, en sambærilegar upplýsingar um núlifandi aðila 
væru það hins vegar. I vinnureglum okkar (sjá meðfylgjandi skjal) er því lýst 
hvernig farið er með þessar upplýsingar, en í um ræ tt lagafrumvarp er ekki á 
neinn h á tt tekið á því vandamáli að viðkvæmni persónuupplýsinga breytist 
eftir því sem tím inn líður.

Réttarstaða drauga og uppvakninga

Um 1660 dó Jórunn nokkur Guðmundsdóttir sem er þekkt fyrir fátt annað en 
að hafa verið talin  ganga aftur, sem draugurinn Höfðabrekku-Jóka. I 
núgildandi lögum er tekið fram að lögin nái bæði til lifandi einstaklinga og 
látinna. Vandamálið er hins vegar það að uppvakningar teljast hvorki 
lifandi né látnir. Það er því óljóst hvort persónuverndarlög ná yfir þá eða 
ekki, en ekki fæst séð að þeirri óvissu sé eytt með framlögðu frumvarpi.

Friðrik Skúlason 
frisk@complex.is 
540-7400
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