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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál og 
tollalögum

Persónuvemd vísar til tölvubréfs efnahags- og skattanefndar Alþingis frá 17. maí 2011 þar sem 
óskað er umsagnar um fmmvarp íál laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál nr. 87/1992 og 
tollalÖgum nr. 88/2005 (þskj. 1398, 788. mál á 139. löggjafarþingi).

Akvæði ftumvarpsins lúta að takmörkunum á gjaldeyrisviðskiptum, en með þeim er ráðgert að 
lögfesta reglur sem Seðlabankinn hefur sett um gjaldeyrishöft, þ.e. reglur nr. 370/2010, settar 
með stoð í bráðabirgðaákvæði laga nr. 80/1992, sbr. lög nr. 134/2008.

Ekki er að finna ákvæði í frumvarpinu sem lúta beinlínis að vinnslu persónuupplýsinga, en við 
framkvæmd umræddra reglna hefur Seðlabankinn afiað mjög ítarlegra upplýsinga um 
gjaldeyrisviðskipti Sú upplýsingaÖflun hefur grundvallast á 1. mgr. 15. gr., 2. og 4. mgr. 15. gr., 
15. gr. f og 1. og 2. mgr. 15. gr. g í lögum nr. 87/1992, sbr. lög nr. 78/2010, sem hafa að geyma 
víðtækar heimildir til handa Seðlabankanum til öflunar gagna. Þess má geta að Persónuvemd 
barst eldd umsagnarbeiðni í aðdraganda þeirrar lagasetningar.

Persónuvemd hefur átt samskipti við Seðlabankann vegna söfnunar og sltráningar umræddra 
upplýsinga í bankanum. Hinn 3. mars 2011 tók hún ákvörðun varðandi þá vinnslu 
persónuupplýsinga. I niðurlagi ákvörðunarinnar kemur fram að Persónuvemd telur þörf úttektar 
á öryggi gagna hjá bankanum, m.a. á öryggi við eyðingu gagna. Hafði komið fram að bankinn 
hugðist eyða umræddum upplýsingar þegar takmarkanir á gjaldeyrisviðskiptum og útflæði 
gjaldeyris væru ekki lengur í gjldi, þó að undanskildum þeim upplýsingum sem lægju til 
grundvallar niðurstöðum rannsókna á meintum brotum. Samlcvæmt 7. gr. fhrmvarpsins verða
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takmatkanicnat í gildi til 31. desember 2015. Verði frumvaípið að lögum myndi því úttekt 
Persónuvemdar á eyðingu miðast við það tímamark og eftir atvilcum hóflegan tíma til viðbótar 
sem nýttur væri til að ljúka meðferð einstakra mála.

Með vísan til framangreinds er lagt til að í frurnvaprið verði fært ákvæði um framangreindu 
eyðíngu. Það gæti vedð í nýrri 15. gr. i og hljóðað svo:

„Þegar gjaldeyrishöft samkvæmt 13. gr. a-p í lögum þessum em afnumin, en þó eigi síðar 1. apríl 
2016, skal Seðlabanki íslands eyða þeim upplýsingum sem aflað ef á grundvelli 1. mgr. 15. gr., 2. og 4. 
mgr. 15. gr., 15. gr. f og 1. og 2. mgr. 15. gr. g. Það á þó ekki við um upplýsingar sem liggja til 
grundvallar niðurstöðum rannsólma á meintum brotum.“

Að öðru leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við frumvarpið.

Þórður Sveinsson
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