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E fn i: Frum varp til laga um breytingii á liigum nr. 163/2007 (ákvæ öi um heim ild til
öflunar p crsó n u g rcin an legra fjárh agsu pplýsin ga)
Petsónuvemd vísar ril tölvubréfs sem stofnuninni barst frá allsherjar- og menntamálanefnd
Alþingis í dag, cn þar er óskað umsagnar stofnunarinnar um dllögu aÖ brcytingu á frumvarpi ril
laga um brcytingu á lögum nr. 163/2007 um Hagstofu Islands og opinbera hagskýrslugcrö (þskj.
14, 14. mál á 142. löggjafarþingi). í frumvarpinu eru lögö til ákvscði scm hcimili 1 lagstofu lslands
víötæka söfnun upplýsinga um útlán til einstaklinga sem safnaö veröi vcgna hagskýrslugcrðar og
ril nota við mótun aögcróa í þágu skuldugra hcimila. A fundi stjóm ar Persónuvemdar hinn 25.
júní 2013 var samþykkr umsögn um frumvarpiö, cn í nióurlagi hcnnar scgir
„Mcð vísan úl framangrcinds lýsir Persónuvcmd, í Ijósi 71. gr. Stjómarskrárinnar og 8. gr.
mannrctúndasáttmála Evrópu, yfir áhyggjum af |icitri víðtzku vinnslu persónuupplýsinga scm
ráðgcrð cr í frumvarpi þcssu. Pcrsónuvcmd hefur efasemdir um nauðsyn þess að komið sé á fót
opinberum gagnagninni mcð |afn víðta-kum persónuupplýsingum og hér um rseðir til þess að grípa
megi úl aðgcrða til að grciða úr fjárhagsvanda fjölskyldna og cinstaklinga. 1 frumvarpinu skortir
úiskýnngar á því hvcrs vcgna þörf er talin á svo viðurhlutamiklum afskiptum af fnðhelgi cinkalífs.
Telji l<)ggjafmn engu að síður tilefni úl að veira frumvarpinu lagagildi cr lagt til að gerðar verði
endurbæmr á því þannig að skýrt verði mælt fyrír um hvernig örj'ggis verði gætt við vinnslu
persónuupplýsinga í umra'ddum gagnagrunni, um úmamörk á varðveislu þeirra og um eyðingu
gagnanna að þeim liðnum.“
í umræddn rillögu að breytingu á frumvarpmu er nánar fjallað um hvemig öryggis vcrði gætr við
vmnslu umræddra upplýsinga, auk þess scm varðvcislutími er afmarkaður, mælr fyrir um eyðingu
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og skvrar rilgrcint hjá hverjum upplvsinga um útlán verói aflaó og hvaóa upplýsinga. Ad þessu
leyri hefur verið komið ril móts við athugasemdir Persónuvemdar. I lins vegar tclur stofnunm
cnn skorta á rökstuöning fyrir nauðsyn umræddrar upplýsingasöfnunar scm af ákvæóum
fmmvarpsins cr Ijóst að cr mjög víðtsek. Þá cr til þcss að U'ta að samkvæmt orðum fulltrúa
scrfræðingahóps um höfuðstólslækkun vcrðtryggðra húsnæðislána og kosri og galla
leiðrcttingasjóðs, á fundi allshcrjar- og menntamálancfndar hinn 2. september 2013, ættu
upplýsingar um útlán á skattframtölum að nægja hopnum við gerð tillagna um aðgcrðir í þágu
skuldugra hcimiJa.
l-yrrgrcind umsogn Pcrsónuvcmdar, dags. 25. júní 2013, byggist m.a. á því að óljóst sc hvcrs
vcgna umrædd upplýsingaöflun sé nauðsynlcg ril að ná markmiðum fmmvarpsins. Pcrsónuvcrnd
tclur þá forscndu cnn eiga við og áréttar því fyrri umsogn hvað það varðar.
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