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Efni: Umsögn um fnimvarp til laga rnn landslén og íslensk höfuðlén
Persónuvemd vísar til tölvubréfs samgöngunefndar Alþingis ftá 15. apríl 2011 þar sem óskað er 
umsagnar um frumvarp til laga um landslémð .is og önnur íslensk höfuðlén (þsk). 1249, 725. mál 
á 139. löggjafarþingi).
í frumvarpinu er að finna tillögu að reglum um skráningu léna, umsýslu vegna þeirra o.fl. Meðal 
annars kemur fram að haldin skuli sérstök rétthafaskrá, sbr. 8. gr. frumvarpsins. Samkvæmt 1. 
mgr. þeirrar greinar slculu þar skráðar upplýsingar um rétthafa léna ásamt upplýsingum um 
tengiliði þeirra, tæknilegar upplýsingar og vistunaraðíla. I 5. mgr. segir að almennar upplýsingar í 
rétthafaskránni skuli vera aðgengilegar án endurgjalds á almennu IP-fjarskiptaneti, með þeim 
takmörkunum sem skráningarstofa (sbr. 7. gr. frumvarpsins) setur og í samræmi við ákvæði laga 
um persónuvernd.
I athugasemdum frumvarpsins við 8. gr. segir að nákvæm skráning í rétthafaskrá styðji undir gæði 
lénsheitakerfisins og tryggi gagnsæi eins og hægt sé. Með því sé jafnframt reynt að koma í veg 
fyrir misnotkun léna og að rétthafar telji sig í skjóli nafnleyndar geta nýtt lén sín í ólögmætum 
tilgangi. Einnig segir m.a. að gerð sé krafa um að almennar upplýsingar í rétthafaskrá séu 
aðgengilegar á netinu og skuli vera með auðveldu móti kleift að fletta því upp hver sé rétthafi 
einstaks léns. Rétthafar skuli eiga kost á því að velja hvort upplýsingar á borð við heimilisfang og 
símanúmer sloili birtar.
Hinn 13. júní 2003 samþykkti vinnuhópur evrópskra persónuvemdarstofnana álit (nr. 2/2003) 
sem varðar slíkar skrár sem hér um ræðir (sjá hér: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/ 
docs/wpdocs/2003/wp76_en.pdf). Vinnuhópurinn starfar á grundvelli 29. gt. tilskipunar
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95/46/EB urn vemd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun 
slílaa upplýsinga, en hérlend lög um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, 
voru sett til að innleiða þá tilskipun. Fulltrúar í hópnum eru frá stofnunum ESB-ríkja, en EFTA 
ríkin hafa þar áheymarfulltrúa.
í lokakafla áhtsins kemur fram sú niðurstaða að einstaklingar eigi að geta fengið skráð lén án þess 
að upplýsingar um td . heimilisföng þeirra og símanúmer birtist í opinberd skrá. Af frumvarpinu 
verður ráðið að við samningu þess hafi verið teldð tillitið þessa álits.
Meðal annars í ljósi þessa gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við frumvarpið.

Þórður Sveinsson
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