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Umsögn
Persónvivemdar um frumvarp til laga um umboðsmann skuldata

Persónuvernd vísar dl tölvubréfs yðar, dags. 21. aprfl 2010, þar sem óskað er umsagnar 
stofnunarinnar um frumvarp til laga um umboðsmann skuldara (562. mál á 138. löggjafarþingi, 
þskj. 592. Stofnunin hefur kynnt sér frumvarpið, en tekið skal frám að amugun hennar byggist 
eingöngu á sjónarmiðum sem liggja að baki lögum nr. 77/2000 um persónuvemd og meðferð 
persónuupplýsinga, þ.e. um skráningu og meðferð persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs, 
heimilis og fjölskyldu. Tjáir hún sig ekki um efni frumvarpsins að öðru leyti.

I
Af 1. og 3. gr. frumvarpsins verður ekki annað ráðið en að töluverð vinnsla persónuupplýsinga sé 
nauðsynleg þannig að umboðsmaður slojidara geti sinnt því hlutverki sem honum er ætiað 
samkvæmt 1. gr. frumvarpsins. Samlcvæmt 3. gr. laga nr. 77/2000 taka þau til sérhverrar 
rafrænnar vinnslu persónuupplýsinga og til handvirkrar vinnslu sem eru eða eíga að verða hluti af 
skrá. E f  um slíka vinnslu er að ræða verður að huga að ákvæðum laga m. 77/2000, þ.e. 7. gr. um 
gæði gagna og vinnslu, 8. og 9. gr. um hvenær er heimilt að vinna með persónuupplýsingar, 11. 
gr. um öryggi persónuupplýsinga og 12. gr. um innra eftirlit ábyrgðaraðila. Gera verður ráð fyrir 
að umboðsmanni slíuldara sé skylt að fylgja þeim reglum sem þar koma fram, sbr. ákvæði 44. gr. 
laga nr. 77/2000 um, tengsl við ákvæði annarra laga. Enn fremur má ráða af frumvarpinu að 
Ráðgjafarstofa um fjármál heimilanna verði lögð niður. Persónuvemd telur að þá sé nauðsynlegt 
að huga að því hvernig mögulegri yfirfærslu upplýsinga um „viðskiptavini^ frá Ráðgjafarstofu um 
fjármál heimilanna til umboðsmanns slmldara verður háttað með hJiðsjón af fyrrgreindum 
ákvæðum.
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í 3. mgr. 2. gr. fmmvarpsins er gert ráð fyrir að umboðsmanni skuldara verði heimilt að gera 
þjónustusamning við utanaðkomandi aðila um vinnslu mála fyrir stofnunina en hvorki er í 
ákvæðinu né í athugasemdum við ákvæðið að finna nánari tilgreiningu á því í hverju sú vinna 
felist. E f um vinnslu persónuupplýsinga í sldlningi laga nt. 77/2000 er að ræða? má ætla að 
umboðsmanni skuldara sé skylt að taka mið af ákvæði 13. gr. laga nr. 77/2000 um trúnaðarskyldu 
vinnsluaðila sem og þeim ákvæðum sem vísað er til hér að framan.

II
I samræmi við framangreínt leggur Persónuvemd tíl að eftirfarandi breytingar verði gerðar á því 
frumvarpi sem nú hefur verið lagt fram:

1. Sett verði nánari ákvæði um vinnslu persónuupplýsinga hjá umboðsmanni skuldara og 
hvernig öryggi gagna verði tryggt í samræmi við álcvæði laga nr. 77/2000.

2. Sett verði nánari ákvæði um hvernig yfirfærslu persónuupplýsinga um „viðskiptavini^ 
Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna verði háttað, ef um slíkt er að ræða.

3. Sett verði nánari ákvæði um vinnslusamninga milli ábyrgðaraðila og vinnsluaðila, sbr. 3. 
mgr. 2. gr. frumvarpsins og 13. gr. laga nr. 77/2000.

Persónuvernd minnir að lokum á að friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er vemdað af 71. 
gr. stjómarskrárinnar, sbr. 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, en hann hefur lagagildi hér á 
landi, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 62/1994.
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