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Efni: Athugasemdir við 488. mál vegna breytinga á lögum um persónuvemd og 
meðferð persónuupplýsinga, nr.7723. mai 2000, með síðari breytingum.

Siðanefiid Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa hefur fengið málið til umsagnar. Við 
lestur á frumvarpinu fínnst okkur ljóst að verið er að skýra ýmis tæknileg atriði, sem 
komið hefur í ljós að gætu verið villandi. Við teljum fulla ástæðu til þess að skilgreina 
og skýra þetta vel t.d. hvenær vísa þarf máli til Persónuvemdar. Sömuleiðis kemur 
ekki alveg skýrt fram hvort hver sem er, bam eða fullorðinn getur að eigin frumkvæði 
sett upp vefmyndavél, þar sem viðkomandi dettur í hug og birt það sem fyrir linsuna 
ber á vefsíðu. Þetta er vaxandi vinsæl tómstundaiðja hjá yngra fólki. Þetta mætti skýra 
betur.
13. og 4.gr er fjallað um vinnslu ættfræðiupplýsinga upp úr almennum 
lýðskrárupplýsingum. Þama getur verið um mjög viðkvæmar upplýsingar að ræða t.d. 
um ættleidd böm og ófeðruð. Við teljum að það þurfi að vera mjög skýrt hvað em 
viðkvæmar persónuupplvsinear og hvað getur gengið gegn hagsmunum hins skráða 
eða niðium hans.
Okkur er vel kunnugt um breyttan tíðaranda og breyttar vinnuaðferðir við vinnu í 
ættleiðingarmálum, sem við styðjum heilshugar. Engu að síður er þetta ennþá mjög 
viðkvæmur málaflokkvir. Þess vegna teljum við að um leið og aðgangur að opinberum 
lýðskrámpplýsingum er opnaður þurfi þeir sem láta upplýsingamar af hendi að vita 
með hvaða hætti slíkar upplýsingar em skráðar í opinberum lýðfræðigögnum 
þjóðarinnar. Þetta getur að sjálfsögðu ekki orðið afturvirkt, en mikilvægt er að þeir 
sem em að gefa upplýsingar um líf sitt og starf fái góða fræðslu um það frá þeim sem 
em að skrá þessar upplýsingar með hvaða hætti þessar opinbem upplýsingar birtist og 
hver sé aðgangur að þeim.
Að öðm leyti styðjum við stefnu og anda þessa frumvarps um skýr ákvæði í 
lagarammanum og við framkvæmd laganna.

Virðingarfyllst.

Siðanefrid Stéttarfélags íslenskra félagsráðgjafa.

Nanna K. Sigurðaraottir 
Erla Þórðardóttir 
Hanna Unnsteinsdóttir 
Hrefna Ólafsdóttir


