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Varðar: Umsögn íslenskrar erfðagreiningar ehf. um frumvarp til laga um persónuvernd
og meðferð persónuupplýsinga, 488. mál, rafræn vöktun, ættfræðirit.

Islensk erfðagreining ehf. (“ÍE”) þakkar Allsherjarnefnd Alþingis fyrir að fá tækifæri til að koma á 
framfæri sjónarmiðum fyrirtækisins varðandi ofangreint mál, sbr. bréf nefndarinnar dags. 13. þ.m.

Eins og Allsherjarnefnd er kunnugt um er aðgengi að upplýsingum um ættfræði einn af homsteinunum 
í rannsóknarstarfsemi fyrirtækisins. Þá hefur ÍE í samstarfi við Friðrik Skúlason ehf. veitt yfir 120 
þúsund Islendingum ókeypis aðgang að ættfræðigagnagrunninum Islendingabók á netinu á rúmum 
einum mánuði og nemur kostnaður fyrirtækisins vegna þess tugum milljóna króna. Þeim sem sækja 
um aðgang ijölgar stöðugt og algengt er að þúsundir notenda séu á vefnum samtímis. Er þvi ljóst af 
framansögðu að þau efnisatriði frumvarpsins sem fjalla um ættfræði varða mikilsverða hagsmuni 
fyrirtækisins og almennings.

Fyrsta og önnur grein frumvarpsins ijalla um mál sem ekki snerta ættfræði. Verður því ekki fjallað um 
þær i umsögn þessari og hún einskorðuð við 3. og 4. grein.

A. Inngangur.

Samkvæmt athugasemdum við frumvarpið er annað markmið þess “að skapa ótvíræða lagastoð fyrir 
hefðbundna söfnun og vinnslu ættfræðiupplýsinga hér á landi.” Við skoðun frumvarpsins eins og það 
liggur fyrir, er að mati IE ljóst að nauðsynlegt er að það taki nokkrum breytingum til þess að þetta 
markmið náist. Þannig þarf að eyða öllum vafa um lögmæti nútímalegra vinnsluaðferða á sviði 
upplýsingatækni, sem í dag er beitt við ættfræðirannsóknir og -útgáfu og ættu því að teljast 
hefðbundnar. Þá telur IE að 4. gr. frv. vinni gegn megintilgangi frv. eins og hann birtist í 3. gr. og sé 
því 4. gr. óþörf. Einnig er að mati ÍE nauðsynlegt að kveða skýrt á um að vinnsla ættfræðiupplýsinga 
sé ekki tilkynningarskyld skv. 31. gr. 1. nr. 77/2000.

B. Einstök efnisatriði.

1. Birtingarform.
Samkvæmt 3. grein frumvarpsins er lagt til að vinnsla persónuupplýsinga “í þágu gerðar ættíræðirita 
og æviskrárrita” verði heimiluð. Með athugasemdum með 3. grein er þó dregið mjög í land og tekið 
fram að vinnsla ættfræðiupplýsinga með tilteknum hætti geti verið háð sérstöku samþykki 
Persónuvemdar eða skilmálum í settum reglum. Er tekið sérstaklega fram í aths. að: “Þettagœti t.d. 
átt við um birtingu œttfrœðiupplýsinga á vefnum'' Hér er gert upp á milli birtingarforms 
upplýsinganna og miðlun á rafrænu formi, t.d. á Intemetinu, felld utan við hina almennu heimild til 
vinnslu. Ljóst er að ef frv. verður samþykkt óbreytt að þessu leyti missir það marks og nær engan 
veginn tilgangi sínum, þ.e. að færa heimildir til vinnslu ættfræðiupplýsinga til nútímahorfs. Þannig 
kynnu íslensk erfðagreining ehf. og Friðrik Skúlason ehf., rétthafar að ættfræðivefnum 
Islendingabók.is, að neyðast til þess að loka vefsíðunni, eða sæta kostnaðarsömum og óaðgengilegum 
skilyrðum á grundvelli leyfa, sem myndu leiða til hins sama. Það yrði hrapaleg niðurstaða sem myndi
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þó íyrst og fremst vega að hagsmunum þeirra u.þ.b. 120.000 íslendinga sem fengið hafa 
hámarksaðgang að vefsíðunni.

Þar sem lagt er til í 3. gr. að heimildin nái eingöngu til að vinna almennar lýðskrárupplýsingar verður 
ekki séð að nein gild rök séu fyrir því að gera greinarmun á því á hvaða formi eða í hvaða miðli 
upplýsingamar birtast. I frv. er nú einblínt er á prentmiðla sem eina birtingarform ættfræðiupplýsinga, 
sem hlýtur að teljast úrelt viðhorf með tilkomu Intemetsins og nýrra vinnsluaðferða á sviði 
upplýsingatækni sem ættfræðingar hafa almennt séð tekið í þjónustu sína. Má i þessu sambandi benda 
á að ættfræðiupplýsingar sem safnað hefur verið við undirbúning ættarmóta hafa í ýmsum tilvikum 
verið gerðar aðgengilegar á Internetinu og er það í fullu samræmi við þróun í upplýsingatækni og 
aukið aðgengi almennings að upplýsingum á rafrænu formi. Sem dæmi má benda á vefsíðu: 
http://www.isholf.is/sos/- 35.0K þar sem meðal annars efnis má finna vefslóðir á 41 síðu með 
ættfræðiupplýsingum, m.a. um núlifandi einstaklinga, og við leit á vefsiðunni leit.is komu fram 859 
síður þegar leitarorðið “ættfræði” var slegið inn. Þá ber þess að geta ættfræðigagnagrunnur 
Mormónakirkjunnar í Utah, sem jafnframt er sá stærsti í heimi, er aðgengilegur á Intemetinu, sjá 
www.familysearch. org

Samkvæmt framanskráðu er engin ástæða til þess að þrengja heimildir til vinnslu ættfræðiupplýsinga 
við gerð “ættfræðirita og æviskrárrita”, heldur er að mati ÍE rétt að kveða skýrt á um að 
ættfræðirannsóknir og birting niðurstaðna þeirra á hvaða miðli sem er sé heimil. í þessu sambandi er 
rétt að minna á almenna vamagla 7. gr. 1. nr. 77/2000 um gæði gagna og vinnslu, sem gilda við alla 
vinnslu persónuupplýsinga, þ.m.t. ættfræðiupplýsinga. Ákvæði 7. gr. veita því að mati ÍE fullnægjandi 
tryggingu fyrir því að með öllu verði óheimilt að vinna ættfræðiupplýsingar i annarlegum eða 
ómálefnalegum tilgangi. Þess ber einnig að geta að auðvelt er að leiðrétta rangar eða óheppilegar 
upplýsingar á rafrænu formi. A hinn bóginn er nánast útilokað að lagfæra rangar upplýsingar eftir á, 
sem einu sinni hafa birst í hefðbundnum prentmiðlum.

I ljósi þess sem að ofan segir leyfir ÍE sér að leggja til að 3. gr. frv. taki eftirfarandi breytingum og við 
greinina bætist nýr málsliður. Greinin í heild sinni hljóði þvi svo:

“Vinnsla persónuupplýsinga í þágu ættfræðirannsókna er heimil, enda taki hún aðeins til þess 
þegar unnið er með almennar lýðskrárupplýsingar, svo sem nöfn einstaklinga, hvar og hvenær 
þeir eru fæddir og látnir, starf þeirra, hvar þeir hafa haft búsetu og hvemig þeir eru skyldir 
hver öðrum. Miðlun og opinber birting slíkra persónuupplýsinga á rafrænu formi eða í 
prentmiðlum er einnig heimil.”

Telur IE æskilegt að framangreind sjónarmið verði rakin nánar í nefndaráliti, t.d. að það komi skýrt 
fram að birting ættfræðiupplýsinga á Intemetinu sé heimil.

2. Vinnsla áhugamanna á ættfræðiupplýsingum.
A síðustu árum hafa áhugamenn um ættfræði tileinkað sér tölvutækni til vinnslu upplýsinga um 
ættfræði og a.m.k. frá árinu 1987 hefur verið hægt að kaupa sérhæfð tölvuforrit til slíkrar vinnslu. 
Vönduð rannsóknarvinna á sviði ættfræði er ÍE mjög mikilvæg fyrir rannsóknarstarfsemi fyrirtækisins 
til framtíðar og einnig við leiðréttingar og uppfærslur á vefútgáfu Islendingabókar. Því er IE 
kappsmál að tryggja að áhugamönnum verði áfram heimilt að stunda ættfræðirannsóknir og jafnframt 
að þeir komist hjá því að endurtaka vinnu sem aðrir hafa þegar unnið. Alþekkt er að áhugamenn um 
ættfræði skiptast á þeim tölvufærðu upplýsingum sem þeir hafa skráð, án þess endilega að hafa útgáfu 
þeirra i prentmiðlum að markmiði. Þannig falla framangreind tilvik ekki undir lokamálslið 2. mgr. 3. 
gr. laga nr. 77/2000, eins og hann hljóðar í fmmvarpinu, þar sem heimiluð er meðferð einstaklings á 
persónuupplýsingum sem einvörðungu em ætlaðar til persónulegra nota. Verði fallist á þær breytingar 
á 3. gr. frv. sem lagðar em til hér að framan, er ljóst að miðlun af þessu tagi verður heimil. Verði frv. 
hinsvegar samþykkt óbreytt er líklegt að framangreind vinnsla verði talin ólögleg.

http://www.isholf.is/sos/-
http://www.familysearch


3. 4. gr. frv.
Ekki verður séð að nein ástæða sé til þess að hafa sérstakt ákvæði sem áskilji leyfí Persónuvemdar til 
vinnslu þeirrar tegundar ættfræðiupplýsinga sem teljast viðkvæmar persónuupplýsingar. Skv. 3. og 5. 
mgr. 9. gr. 1. nr. 77/2000 er ljóst að Persónuvemd hefur þegar sérstaka lögbundna heimild til að leyfa
vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, þegar svo háttar til að ekki er annarri heimild til vinnslunnar
til að dreifa i lögunum sjálfum eða öðrum lögum. Þá virðist vera innbyrðis ósamræmi og mglingur á 
milli 3. og 4. gr. frv. sem erfítt er að henda reiður á, þegar heimiluð er tiltekin vinnsla 
persónuupplýsinga í 3. gr., en síðan kveðið á um að sama vinnslan kunni að vera leyfisskyld skv. 4. gr. 
án þess að nokkrar frekari skýringar séu gefnar á þvi misræmi. Heimild 3.gr. er því nánast gerð 
marklaus. Því er að mati IE ljóst að greinin er í besta falli óþörf og lagt til að hún falli brott.

4. Brottfall tilkynningarskyldu.
í samræmi við nefndarálit með breytingatillögu Allsherjamefndar sem varð að 3. mgr. 31. gr. laga nr. 
77/2000, (sjá 13. tl. á þskj. 1213, 125. lþ. sem hér fylgir með), telur ÍE eðlilegt að í þeim breytingum á 
lögum um persónuvemd sem nú er unnið að, verði skýrt kveðið á um að vinnsla ættfræðiupplýsinga 
sem Ijallað er um í 3. gr. frv. verði undanþegin tilkynningaskyldu til Persónuvemdar. Er ljóst að í 
fyrrgreindu nefndaráliti felst beinlínis ráðagerð um að það verði gert, þótt Persónuvemd hafí ekki séð 
ástæðu til þess að framkvæma þann yfírlýsta vilja löggjafans. Tekið skal fram að tilkynning til 
Persónuvemdar getur kallað á mikla vinnu sem kostar fé og fýrirhöfn, eins og rakið er í fyrrgreindu 
nefndaráliti. Einfaldast er að mati IE að til komi sérstakt ákvæði, þar sem vinnsla ættfræðiupplýsinga 
sé skýrlega undanþegin tilkynningarskyldu.

Því leyfír IE sér að leggja til að 2. mgr. 31. gr. laganna verði breytt, þar sem nú er veitt undanþága frá 
tilkynningaskyldu ef einungis er unnið með upplýsingar sem gerðar hafa verið og em aðgengilegar 
almenningi, eins og staðreynd er um megnið af upplýsingum á sviði ættfræði. Einfaldast væri að bæta 
eftirfarandi orðum við 2. mgr. 31. gr:

“[..], eða upplýsingar sem unnar eru samkvæmt 2. mgr. 8. gr.”

C. Niðurlag.

Islensk erfðagreining ehf. væntir þess að háttvirt Allsherjamefnd taki ofangreindar athugasemdir til 
skoðunar við meðferð frumvarpsins og óskar eftir því að fulltrúar IE fái tækifæri til að koma á fund 
nefndarinnar til að gera ítarlegri grein fyrir afstöðu fyrirtækisins og útskýra betur þau sjónarmið sem 
hún byggir á.

Virðingarfyllst, 
f.h. Islenskrar erfðagreiningar ehf.

Kári Stefánsson 
forstjóri

Jóhann Hjartarson hdl. 
forstöðumaður lögfræðisviðs



FYLGISKJAL

Úrdráttur úr þskj. 1213 —  280. mál. 125. löggjafarþing 1999-2000.

Nefndarálit

um frv. til 1. um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga.

Frá allsherjamefnd

13. Lagðar em til breytingar á 3. mgr. 31. gr. þar sem Persónuvemd er heimilað að undan þiggja 
vissar tegundir vinnslu tilkynningarskyldu. Þar sem meginreglan er að öll vinnsla persónuupplýsinga 
er tilkynningarskyld telur nefndin að aðeins verði vikið frá tilkynningarskyldunni i 
undantekningartilvikum og aðeins þegar i hlut eiga almennar upplýsingar. Vinnsla með viðkvæmar 
persónuupplýsingar skal þannig í öllum tilvikum háð tilkynningarskyldu. Nefndin telur hins vegar að 
gild rök geti verið fyrir að ákveðnar tegundir vinnslu almennra upplýsinga verði undanþegnar 
tilkynningarskyldu. Má sem dæmi nefna skráningu í þágu ættfræðirannsókna og æviskrárrita sem 
heimil er samkvæmt gildandi lögum. Þar er um að ræða skráningu sem er í þágu almannahagsmuna og 
öllum til góða. E f ekki yrði heimilt að veita undanþágu í slíku tilviki gæti það haft þær afleiðingar að 
söfnun og skráning í þágu ættfræðirannsókna yrði mun erfiðari en nú er.


