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Persónuvemd vísar til fundar félags- og tryggmgamálanefndar með forstjóra Persónuverndar 
þann 11. maí sl. Á fundinum var þess óskað að stofnunin settí fram tillögur að breyttum texta 
frumvarpstns á grundvelli tillagna sem fram komu í umsögn stofnunarínnar, dags. 21. aprfl. 2010.

Eftirfarandi eru ti]lögur Persónuverndar*

l
Við 3. mgr. 2. gr. bætist nýr málsliður, svobljóðandi:
„Ef um vinnslu persónuupplýsinga er að ræða skal vinnslan fullnægja skilyrðum 8. og eftir 
atvilcum 9. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga. EÍnnig skulu 
umboðsmaður skuldara og vinnsluaðili gera með sér vinnslusamning í samræmi við 13. gr. sömu 
laga.“

II
Við 3. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
„Upplýsingasöfnun umboðsmanns skuldara er háð því skilyrði að hún sé nauðsynleg og sé í 
samræmi víð samþykki skuldara fyrir vinnslunni og fylgt sé ákvæðum 21. gr. laga nr. 77/2000 um 
persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga um ftæðsluskyldu ábyrgðaraðila þegar upplýsinga 
er aflað frá öðrum en hinum skráða.<c

III.
Að lokum minnir Persónuvernd á fyrri athugasemdir sínar, annars vegar þær er komu fram x bréfi 
stofnunarinnar til nefadarinnar, dags. 21. apríl sl. Hins vegar á fundi nefndarinnar og forstjóra 
Persónuvemdar þann 11. maí sl. þar sem minnt var á að löggjafinn þurfi að leggja mat á hvaða 
gögn það skuli vera sem hægt verði að óska eftir x tengslum við framkvæmd greiðsluaðlögunar.
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Einnig þarf að taka af tvímæH um hvort úiræðið teljist til vanskila eða ekld sem 
fjárhagsupplýsingastofur mega safna og miðla, sbr. reglugerð nr. 246/2001 um söfhun og miðlun 
upplýsinga um fjárhagsmálefni og lánstraust

Enn fremur telur stofnunin nauðsynlegt að kveðið verði á með skýrum hætti hvort og þá hvernig 
yfírfærslu upplýsinga verði háttað frá Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna.
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