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Petsónuvemd vísaf til fym samskipta varðandi beiðni um umsögn um fmmvarp til 
upplýsingalaga (þskj. 502, 381. mál á 139. löggjafarþingi). Persónuvernd hefur áður komið á 
framfæri ábendingu varðandi 2. mgr. 33. gr. frumvarpsins. I greininni segir að afla skuli s 
amþykkis Persónuvemdar fyrir afhendingu gagns hafi það að geyma persónugreinanlegar upplýsingar 
og vinnsla með upplýsingamar hafi fallib undir lagaákvœM um skráningu og meðferð persónuupplýsinga 
eða upplýsingamar komið úr skrá sem haldin hefur verið af opinberum aðila.

Persónuvernd hefur bent á að þetta ákvæði sé samkvæmt orðalagi sínu mjög vítt enda er með 
persónugreinanlegum upplýsingum, í skilningi laga um persónuvernd, átt við allar upplýsingar 
sem hægt er að rekja til tiltekinna manna - óháð því hvort þær eru unnar með rafrænni aðferð 
(s.s. varðveittar í gagnagrunni) eða ekki (s.s. varðveittar á spjaldskrá). Hefur hún bent á að 
æskilegt sé, m.a. I Ijósi sjónarmiða um skilvirka stjórnsýslu, að afmarka leyfisslvylduna með öðrum 
hætti. Hið víða orðalag getur og haft í för með sér gríðarlega aukið álag á Persónuvernd sem hún 
getur ekki bætt á sig að óbreyttum fjárveitingum. Þar að auki mun enn vera stefnt að niðutskurði 
í f)árveitingum til stofnunarinnar.

Með vísun til framangreinds hefur Persónuvemd ákveðið að gera eftirfarandi tiilögu að breyttu 
ákvæði 2. mgr. 33. gr. frumvarps til upplýsingalaga:

„Bfgögn stjómvalds hafa aÖ geyma viðkvœmarpersónuuppljsingar; eins ogþœr eru skilgreindar í  lögum um 
persónuvemd og meðferð persónuuppljsinga, eða efmiðlun felu r í  sér sérstaka hœttu á að farið verði í  bága 
við réttindi ogfrelsi skráðra aðila, skal stjórnvald afla sampykkis Persónuverndar áður en það miðlar 
upplýsingunum. Persónuvernd setur nánari reglur um leyfisskylduna og getur ákveðið að skylda til að afla 
leyfisfalli brott þegar settar hafa verið almennar reglur og öryggisstaðlar sem fylgja skal við slíka miðlun. “

1

mailto:postur@personuvemd.is


Framangteint ákvæði er efnislega sambærilegt við 33. gr. laga nr. 77/2000. Geta má þess að 
Persónuvernd hefur sett reglur á grundvelli þess ákvæðis. Þær eru nr. 712/2008.
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