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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga,
488. mál, rafræn vöktun, ættfræðirit.

Samtök atvinnulífsins hafa fengið til umsagnar frumvarp til laga um persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsinga. Athugasemdir SA afmarkast við 1. og 2. gr. frumvarpsins.

Lög um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga er dæmi um flókna og óaðgengilega 
löggjöf sem vart er á færi annarra en sérfræðinga að skilja til fullnustu. Allar breytingar á 
lögunum til einföldunar og skýringar eru til bóta og ber að fagna þeim. Þær breytingar sem 
lagðar eru til i frumvarpinu eru hins vegar ekki til þess fallnar að auka skýrleika laganna.

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum undanfamar vikur er rýmun mikið vandamál í 
verslunum og leiðir til hærra vöruverðs en ella. Fyrirtækin hafa reynt að taka á þessu mikla 
vandamáli með hertu eftirliti og vöktun, m.a. með myndavélum. Einnig hafa mörg fyrirtæki 
neyðst til þess að setja upp búnað til vöktunar vegna ofbeldisbrota gegn afgreiðslufólki og 
eignaspjalla. Mikilvægt er að löggjöf hér á landi takmarki ekki svigrúm fyrirtækja til að halda 
uppi nauðsynlegri vöktun og vinnslu upplýsinga og ekki sé gengið lengra í þeim efnum en 
tilskipanir Evrópusambandsins á þessu svið krefjast. Ekki kemur nægilega skýrt fram í 
frumvarpinu að hvaða leiti frumvarpinu sé ætlað að mæta kröfum ESB og hvaða ákvæði er 
séríslensk og sett umfram evrópskar skuldbindingar.

Um 1. gr. frumvarpsins
Lagt er til að sjónvarpsvöktun falli undir hugtakið „rafræn vöktun”. Tillaga þessi kemur 
nokkuð á óvart enda hefur það verið skilningur undirritaðs að sjónvarpsvöktun teljist til 
rafrænnar vöktunar skv. gildandi lögum. Kemur það skýrt fram í 4. gr. gildandi laga um 
rafræna vöktun sem ekki felur í sér rafræna vinnslu.

I athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að taka skuli af allan vafa um hvenær rafræn 
vöktun með notkun myndbandstækni sé tilkynningarskyld. Skv. 31. gr. gildandi laga er 
vöktun hins vegar alls ekki tilkynningarskyld til Persónuvemdar, einungis vinnsla 
persónuupplýsinga. Auk þess er í 5. gr. reglna nr. 90/2001 undanþágur frá tilkynningarskyldu 
almennra persónuupplýsinga, en þar segir að ekki sé skylt að tilkynna um vinnslu almennra 
persónuupplýsinga sem teljist til rafrænnar vöktunar (með undantekningum). Ekki er í lagt til 
í frumvarpinu að þessum greinum laganna verði breytt.
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Um 2. gr. frumvarpsins

I athugasemdum við frumvarpið kemur fram að ákvæði 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins sé ætlað 
að taka af allan vafa um að skilyrði 8. og 9. gr. laganna eigi við um vinnslu upplýsinga sem 
verði til við rafræna vöktun. Ekki er ljóst hvert markmið þessarar breytingar er, gegn hvaða 
vandamáli henni er stefnt.

I 3. mgr. 2. gr. er vísað til 40. gr. laganna og segir í athugasemdum að með því sé 
Persónuvemd heimilt að stöðva ólögmæta vöktun. Umrædd lagagrein nær hins vegar einungis 
til stöðvunar vinnslu persónuupplýsinga.

Hér hafa nokkur dæmi verið tekin um óskýr ákvæði frumvarpsins. Atvinnurekendur hafa 
lengi verið í vafa um réttarstöðu sína þegar kemur að eftirliti á vinnustað. Má þar nefna eftirlit 
til að spoma gegn rýmun í verslunum, eftirlit með óheimilli intemetnotkun starfsmanna til að 
tryggja öryggi tövukerfa o.s.frv. Skýr og aðgengileg löggjöf er því mikilvæg sem þó veitir 
atvinnulífinu nauðsynlegt svigrúm til að tryggja framangreinda hagsmimi. Er því mælt með 
því að greinar 1 og 2 verði felldar út úr frumvarpinu að svo stöddu og sæti nánari 
skoðun Persónuverndar og hagsmunaaðila.

Einnig verður að telja mikilvægt, m.t.t. mikilla hagasmuna smásöluverslunar, að samtökum 
þeirra verði gefinn kostur á að tjá sig um frumvörp sem þessi, en SVÞ-Samtök verslunar og 
þjónustu hafa ekki fengið frumvarp þetta til umsagnar.

Vifðing&rfyllst,

Ragnar Amason, hdl.
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