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Umsögn Marinós G. Njálssonar til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis vegna
þingskjals nr. 14, 14. máls, 142. löggjafarþingi, 2013.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 163/2007, um Hagstofu Íslands og opinbera
hagskýrslugerð, með síðari breytingum (tölfræðilegar upplýsingar um skuldir heimila
og fyrirtækja)..
Inngangur
Til mín var leitað og óskað eftir umsögn minni á þessu frumvarpi út frá mínu sérsviði, þ.e. stjórnun
upplýsingaöryggis og friðhelgi persónuupplýsinga.
Áður en lengra er haldið vil ég fagna framkomu frumvarpsins, þar sem ég tel að með því sé stigið
stórt skref í þá átt að láta hlutlausan aðila veita tölfræðiupplýsingar um fjárhagsstöðu heimilanna.
Hingað til hefur það hlutverk verið í höndum fjármálafyrirtækjanna sjálfra og síðan komið
brotakenndar upplýsingar frá skattayfirvöldu, þegar starfsmönnum þess embættis dettur í hug að
skrifa greinar um málið í Tíund, rit Ríkisskattstjóra, eða ef einstaklingar eða stofnanir fá sérstök
fyrirmæli um rannsókn slíkra gagna frá stjórnvöldum.
Umsögn þessi er þó ekki um innihald frumvarpsins, heldur um hvort með því að færa efni þess í lög
stuðli það að lakari vörn persónuupplýsinga og afnámi bankaleyndar.
Áður en lengra er haldið, þá vil ég gera grein fyrir faglegri menntun minni.

Hún er BS-próf í

tölvunarfræði frá Háskóla Íslands, 1985. MS og verkfræðigráða í aðgerðarannsóknum frá Stanford
háskóla, 1987 og 1988, en í náminu lagði ég m.a. áherslu á ákvörðunargreiningu og áhættumat.
Undanfarin 20 ár hef ég síðan fengist við áhættumat og upplýsingaöryggi á einu formi eða öðru. Er
nú ráðgjafi hjá Hewlett-Parkard í Danmörku, þar sem ég er sérstakur ráðgjafi danska risafyrirtækisins
A.P. M0ller & Mærsk um upplýsingaöryggismál og ábyrgur fyrir rekstri upplýsingaöryggiskerfa þeirra
sem fyrirtækið notar. Áður var ég ráðgjafi hjá VKS hf. og síðar í eigin rekstri um 12 ára skeið, þar sem
upplýsingaöryggismál, áhættustjórnun og friðhelgi persónuupplýsinga voru mín helstu viðfangsefni
hjá fjármálafyrirtækjum, opinberum aðilum, lífeyrissjóðum, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu,
Íslenskri getspá og mörgum öðrum aðilum, þar sem leynd upplýsinga og friðhelgi persónuupplýsinga
skiptir höfuðmáli.

Umsögn
Frumvarpinu, sem hér um ræðir, er ætlað að færa í lög auknar heimildir Hagstofunnar til öflunar
upplýsinga um fjárhagsstöðu einstaklinga og fyrirtækja. Í athugasemdum með frumvarpinu segir að
um sé að ræða sambærilegar heimildir og sé að finna í tvennum öðrum lögum. Einnig segir að
upplýsingarnar skuli nota til hagskýrslugerðar.

Nokkur umræða hefur orðið um þetta frumvarp í þjóðfélaginu, þar sem því er haldið fram að með því
sé verið að afnema bankaleynd. Við lestur athugasemda með frumvarpinu má m.a. finna:
„Við flutning gagna og tölfræðivinnsluna verður ekki unnið með kennitölur heldur einkvæm
einkenni og því verða persónuupplýsingar órekjanlegar þar sem persónuauðkenni verða
afmáð (dulkóðuð)."
Ekki verður séð með þessu, að ætlunin sé að afnema bankaleynd. Afnám bankaleyndar getur aðeins
orðið, þegar persónugreinanlegar bankaupplýsingar eru birtar þriðja aðila. Svo er ekki. Hér er verið
að

veita

Hagstofunni

aðgang

að

ópersónugreinanlegum

bankaupplýsingum.

Nákvæmlega

sambærilegum upplýsingum og bæði Skatturinn og Fjármálaeftirlit hafa aðgang að lögum
samkvæmt. Enginn hefur talað um afnám bankaleyndar í því samhengi.
Ég sé í fjölmiðlaumfjöllun, að settur forstjóri Persónuverndar tjáir sig um málið með þeim orðum að
verið sé að afnema bankaleynd. Er mér lífsins ómögulegt að skilja hvernig hann kemst að þessari
niðurstöðu. Þetta er sama Persónuvernd, sem veitti Seðlabanka Íslands aðgang að nákvæmlega
sömu upplýsingum vorið 2009 í sambærilegum tilgangi. Ég á erfitt með að sjá Persónuvernd setja sig
upp á móti aðgangi Hagstofunnar, þegar nokkrir hagfræðingar hjá Seðlabankanum fengu slíkan
aðgang fyrir 4 árum.

Hagfræðingar sem almennt hafa ekkert með það að hafa aðgang að

fjárhagsupplýsingum einstaklinga og fyrirtækja, nema í þessu sérstaka verkefni.
Menn geta borið fyrir sig, að starfsmenn bankakerfisins séu bundnir af lögum sem kveða á um
þagmælsku, þ.e. að upplýsingar sem þeir verða áskynja um í vinnu sinni skuli ekki hafðar í hámæli.
Það hefur ekki komið í veg fyrir að trúnaðarupplýsingar úr bankakerfinu hafi borist til fjölmiðla.
Hugtakið bankaleynd hefur enga merkingu nema því fylgi aðgerðir og ferlar sem tryggja á leynd
viðkomandi upplýsinga.

Gleymum því ekki heldur, að opinberir starfsmenn eru líka bundnir

þagmælsku af lögum.
Persónuvernd hefur það hlutverk að tryggja, að við þennan flutning upplýsinganna, verði þær ekki
rekjanlegar til þeirra einstaklinga sem þær eru tengdar hjá viðkomandi fjármálastofnun og öðrum
fyrirtækjum. Stofnunin á að hafa eftirlit með því, að viðeigandi aðgerðir (öryggisráðstafanir) og ferlar
(þ.m.t. innra eftirlit Hagstofunnar) séu til staðar, að Hagstofan uppfylli kröfur laga nr. 77/2000 við
meðferð og vinnslu umræddra upplýsinga.
Fjárhagsupplýsingar teljast ekki viðkvæmar persónuupplýsingar.

Um vinnslu fjárhagsupplýsinga

hljóta því að gilda rýmri reglur en um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga. Í tölulið 9 í gr. 9 laga nr.
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga segir um heimilaða vinnslu viðkvæmra
persónuupplýsinga:
„9. vinnslan sé nauðsynleg vegna tölfræði- eða vísindarannsókna, enda sé persónuvernd
tryggð með tilteknum ráðstöfunum eftir því sem við á."
Hér er vísað til tölfræðirannsókna, en líklegast getur vinnsla hagtalna fallið undir það. A.m.k. er svo,
að væru fjárhagsupplýsingar viðkvæmar persónuupplýsingar, þá er heimild í lögum nr. 77/2000 um
tölfræðirannsókn á slíkum upplýsingum.
Lítið mál er að ganga svo frá þeim gögnum, sem Hagstofan fær frá fjármálafyrirtækjum, að þau verði
með öllum órekjanleg til einstaklinganna á bak við þau. Íslensk erfðagreining hefur í mörg ár notað

kerfi, sem Persónuvernd hefur samþykkt. Fjárhagsupplýsingar eru ekkert flóknari upplýsingar til
dulkóðunar en sjúkraskrárupplýsingarnar sem ÍE hefur unnið með. Seðlabanki Íslands notaði slíka
vinnsluaðferð árið 2009 (og 2010?) og ekkert bendir til að þar hafi orðið eitthvert rof á bankaleynd.
Ég hef áður minnst á hvert ég tel hlutverk Persónuverndar. Hægt væri að skerpa á því hlutverki með
því að vísa til stofnunarinnar í þeim hluta athugasemda með frumvarpinu, þar sem er fjallað um
flutning gagnanna. Þ.e. að um flutning gagnanna gildi ákvæði 11. - 14.gr. laga nr. 77/2000, að bæta
jafnvel inn í lögin og að reglulega skuli fara fram úttekt til þess bærs úttektaraðila. Ákvæði 11.gr.
laganna tryggir að Persónuvernd hefur alltaf og án fyrirvara aðgang að slíkum upplýsingum. Einnig
væri hægt að bæta slíku ákvæði við frumvarpið.
Þrátt fyrir að upplýsingarnar sem Hagstofunni er ætlað að fá aðgang að, séu ópersónugreinanlegar,
þá er enginn ástæða til að draga úr öryggiskröfum, sem til Hagstofunnar eru gerðar. Hagstofan hefur
vonandi nú þegar innleitt alls konar öryggisráðstafanir til verndar þeim upplýsingum sem stofnunin
meðhöndlar samkvæmt núverandi lögum. Hugsanlega eru þær fullnægjandi til að vernda þau gögn
sem stofnuninni er ætlað að fá samkvæmt frumvarpinu á þingskjali 14.

Þrátt fyrir að þær

upplýsingar verði ekki rekjanlegar til einstaklinga eða fyrirtækja, þá er enginn ástæða til að gefa
Hagstofunni einhvern afslátt á öryggiskröfum.
Ég fæ ekki með nokkru móti séð, að bankaleynd sé í uppnámi vegna flutnings ópersónugreinanlegra
fjárhagsupplýsinga frá fjármálafyrirtækjum til Hagstofu Íslands. Til að fyrirbyggja slíkt enn frekar,
væri hægt að setja skilyrði um það hvernig fyrirspurnir eru gerðar í þann gagngrunn sem byggður
verður upp hjá Hagstofunni og að aldrei skuli nokkur notandi hafa aðgang að gagnagrunninum nema
í gegn um fyrirspurnarlag. Skilyrðið um fyrirspurnirnar væri t.d. að ekki sé birt niðurstaða nema
einhver lágmarksfjöldi einstaklinga/fyrirtækja myndi niðurstöðuna.
Tvær stéttir í landinu eiga að vera vel meðvitaðar um mikilvægi þagmælsku. Opinberir starfsmenn,
þ.m.t. heilbrigðisstarfsmenn, og bankastarfsmenn. Þrátt fyrir þetta hafa komið reglulega upp mál,
þar sem trúnaður upplýsa er rofinn. Fái Hagstofa Íslands gögnin sem hér um ræðir með dulkóðuðu
auðkenni (kennitölu) og allar aðrar persónugreinanlegar upplýsingar eru annað hvort skildar eftir hjá
sendanda upplýsinganna eða þeim snúið yfir í almenn gildi, t.d. um kyn, búsetu, heimilisaðstæður,
o.s.frv., þannig að ekki sé hægt að nota ítarleg leitarskilyrði til að einangra tiltekinn aðila (auk
fyrrgreinds skilyrðis um lágmark þýðis sem myndar svar), þá er ég sannfærðum um að auðvelt er að
viðhalda bankaleynd upplýsinganna. Það sem meira er, ég er sannfærður um að minni líkur verði á
því að trúnaðarbrot geti orðið hjá Hagstofunni en hjá þeim fyrirtækjum, þar sem gögn eiga sinn
uppruna.
Öryggi snýst um rétt innleyndar ráðstafanir. Samt er það svo að ekkert öryggiskerfi er sterkari en
veikasti hlekkur þess. Oftast er þessi veikleiki í hinu mannlega eðli. Þar sem ekki er ætlunin, að
Hagstofan fái aðgang að persónugreinanlegum gögnum, þá hefur sá áhættuþáttur verið fjarlægður.
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