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Efni: Fmmvatp til upplýsingalaga

Persónuvernd vísar til tölvubréfs nefndarsvlðs Alþingis frá 24. febrúar 2011, þar sem óskað er 
umsagnar stofnunarinnar um fmmvarp til upplýsingalaga (þskj. 502, 381. mál á 139. 
löggjafarþingi).

I því eru nokkur ákvæði sem öðrum fremur varða verksvið Persónuverndar. Það eru 4. gr. 
(Gildissvið gagnvart öðrum lögum og þjóðréttarsamningum), 7. gr. (Upplýsingar um málefni 
starfsmanna), ákvæði VII. kafla (Endurnot upplýsinga) og 33. gr.(Aðgangur að gögnum í 
rannsóknarskyni).

Frumvarp þetta verður rætt á næsta fundi stjórnar Persónuvemdar og er hér með óskað 
viðbótarfrests til 10. apríl til að skila ítarlegri umsögn. Að svo stöddu skal þó tekið fram að 
Persónuvernd telur breytingar á ákvæðum um gildissvið vera til bóta og tíl skýringarauka um 
lagaskil gagnvart persónuverndarlögum nr. 77/2000. Þá vill hún gera eftirfarandi athugasemd við 
2. mgr. 33. gr. frumvarpsins. Þar segir:

„AJla skal sampykkis Persónmemdar jy r ir  aýbendingu gagns e f  það hefur að geyma persónugreinanlegar 
upplýsingar og vinnsla með upplýsingarnar hefur fallið undir lagaákvœði um skráningu og meðferð 
persónuupplýsinga eða upplýsingamar eru úr skrá sem haldin hefur verið a f  opinberum aðila. “

Þetta ákvæði er mjög rúmt samkvæmt orðalagi sínu enda er með persónugreinanlegum 
upplýsingum átt við allar upplýsingar sem hægt er að rekja til tiltekinna manna. Það er óháð því 
hvort þær eru unnar með rafrænni aðferð (s.s. varðveittar í gagnagrunni) eða ekki (s.s. varðveittar 
á spjaldskrá).
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Upplýsingalög eru í vissu tilliti sérlög gagnvart persónuvemdarlögum 77/2000. Þau síðamefndu 
gilda um alla meðferð persónuupplýsinga en þau fyrri eiga aðeins við um vissa meðferð slíkra 
upplýsinga - þ.e. miðlun stjómvalda á persónuupplýsingum sem ekki byggist á ákvæðum 
stjórnsýsluíaga.

Skýrt þarf að vera hvort leyfisskylda eigi við um allar persónuupplýsingar (persónugreinanlegar 
upplýsingar) eða aðeins þær sem lúta að einkalífsatriðum eða eru viðkvæmar í kgaskilningi. Til 
greina kæmi að veita Persónuvernd heimild til að setja reglur um framangreint með sama hætti og 
hún gerir samlcvæmt 33. gr. laga nr. 77/2000.

Persónuvernd mun skila úllögu að breyttu ákvæði, verði þess óskað.
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