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Efni: Fmmvarp til laga um húsnæðisbætur, 788. mál, á 144. löggjafarþingi.

1 .
Persónuvemd vísar til tölvupósts velferðamefndar, frá 3. júlí 2015, þar sem óskað er umsagnar 
stofnunarinnar um frumvarp til laga um húsnæðisbætur (þskj. 1402, 788. mál á 144. 
löggjafarþingi).

í  frumvarpinu er gert ráð fyrir að komið verði á fót nýju húsnæðisbótakerfi fyrir efnaminni 
leigjendur. Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er markmið þess að lækka húsnæðiskostnað efnaminni 
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta vegna leigu á íbúðarhúsnæði á Islandi

2.
I 6. gr. frumvarpsins er að finna ákvæði um heimild Tryggingastofhunar ríkisins, að fengnu 
skriflegu samþykki umsækjanda og annarra heimilismanna, til að afla upplýsinga frá 
skattyfirvöldum, Þjóðskrá Islands, áfangaheimilum, Lánasjóði íslenskra námsmanna, 
sveitarfélögum og viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis, sem 
nauðsynlegar eru til að unnt sé að framfylgja lögunum. Þá getur Tryggingastofnun aflað 
umræddra gagna rafrænt eða með öðrum hætti sem hún ákveður.

I 7. gr. er síðan að finna ákvæði um upplýsingaskyldu þeirra aðila, sem tilgreindir eru í 6. gr., til 
Tryggingastofnunar ríkisins, að því marki sem slíkar upplýsingar eru nauðsynlegar til að unnt sé 
að framfýlgja lögunum, enda liggi fýrir samþykki umsækjanda og annarra heimilismanna.

Persónuvemd telur að tilgangur upplýsingasöfnunar Tryggingastofnunar ríkisins, eins og hann er
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skilgreindur í frumvarpinu, sé almennur og matskenndur. Ein meginkrafa laga nr. 77/2000, um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, felur í sér að persónuupplýsinga sé aflað í 
yfirlýstum, skýrum, málefnalegum tdlgangi og þær ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum 
tilgangi, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. laganna. I framangreindu ákvæði 6. gr. frumvarpsins segir hins 
vegar eingöngu að Tryggingastofnun sé heimilt að afla upplýsinga fiá tilgreindum aðilum til að 
unnt sé aö framfylgja lögunum. SHk víðtæk afmörkun getur leitt tdl þess að upplýsinga sé ekki aflað af 
nægilegu tilefni eða í nægilega skýrum tilgangi. Því leggur Persónuvemd til að tilgangur 
upplýsingasöfnunar af þessum toga verði nánar afmarkaður í ákvæðinu, þannig að hagsmunir 
hinna skráðu séu tryggðir.

Hvað varðar samþjkki umsækjanda fýrir framangreindd upplýsingaöflun bendir Persónuvemd á 
að almennt er Htið svo á að samþykki hins skráða skuH vera frjálst og óháð, það skuH veitt áður 
en að vinnsla fari fram og fullnægjandi fiæðsla sé veitt skv. 20. gr. laga nr. 77/2000. Þá má telja 
eðlilegt að hinum skráðu sé veitt færi á að afla sjálfir nauðsynlegra upplýsinga og afhenda þær 
Tryggingastofnun, kjósi þeir að veita ekki samþykki til upplýsingaöflunar. Samrýmist það betur 
sjónarmiðum um sjálfsákvörðunarrétt einstakHnga og rétti þeirra til yfirsýnar yfir ráðstöfun 
persónuupplýsinga um sig, sem er eitt meginsjónarmið íslenskrar persónuvemdarlöggjafar.

I ljósi þess að ákvæði 6. og 7. gr. fiumvarpsins em um margt eðHsHk telur Persónuvemd að betur 
fari á því að þær greinar verði í tveimur málsgreinum í sömu grein.

Þá segir hvergi í fiamangreindum ákvæðum hvaða tegundum persónuupplýsinga Tryggingastofnun 
skuH vera heimilt að óska eftir, t.d. hvort stofiiuninni sé eingöngu heimilt að óska eftir 
fjárhagsupplýsingum, upplýsingum um aðsetur og/eða staðfestingu á skólavist eða hvort 
stofnuninni sé einnig heimilt að óska eftir viðkvæmum persónuupplýsingum, s.s. upplýsingum 
um heilsufar. Að mati Persónuvemdar færi betur á því að Tryggingastofnun væri markaður 
skýrari rammi um í hvaða tilvikum sé þörf á umræddri upplýsingaöflun og hvaða upplýsingum 
stofnunin geti leitað eftir.

Að lokum tekur Persónuvemd fram að mikilvægt er að öryggi persónuupplýsinga verði tryggt í 
tengslum við upplýsingaöflun Tryggingastofnunar í þeim tilvikum þar sem gögn em afhent 
rafrænt, t.a.m. með dulkóðun gagna. Skulu slikar aðgerðir vera í samræmi við 11. gr. laga nr. 
77/2000 og reglna nr. 299/2001, um öryggi persónuupplýsinga.

3.
Samandregnar athugasemdir Persónuvemdar við framkomið frumvarp em eftirfarandi:

1. Ákvæði 6. og 7. gr. frumvarpsins afmarka ekki skýrlega tilgang upplýsingaöflunar 
Tryggingastofnunar ríkisins, þ.e. í hvaða tilvikum stofnuninni skuH vera heimilt að afla 
upplýsinga um umsækjendur húsaleigubóta og annarra heimiHsmanna, að öðm leyti en 
því þegar þær em nauðsynlegar til að unnt sé að framfýlgja ákvæðum frumvarpsins. Þessi 
fiamsetning er ekki í samræmi við 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 um 
persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, þar sem fram kemur að 
persónuupplýsingar þurfi að vera fengnar í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi, 
auk þess sem þær megi ekki vinna fiekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi

2. Við 6. gr. frumvarpsins verði bætt við málsgrein þar sem fiam kemur að umsækjendum 
sé heimilt að útvega sjálfir þau gögn sem óskað er eftir, kjósi þeir að veita ekki samþykki 
sitt fýrir upplýsingaöflun Tryggingastofnunar.

3. Tilgreina þarf nánar hvaða tegundum upplýsinga Tryggingastofnun skuH vera heimilt að 
óska eftir. Að mati Persónuvemdar færi betur á því að Tryggingastofnun væri markaður



skýrari ramrni um í hvaða tilvikum sé þörf á umræddri upplýsingaöflun og hvaða 
upplýsingum stofnunin geti leitað eftir.

4. Persónuvemd leggur ríka áherslu á að öryggi persónuupplýsinga verði tryggt í tengslum 
við upplýsingaöflun Tryggingastofnunar í þeim tilvikum þar sem gögn em afhent rafrænt, 
t.a.m. með dulkóðun gagna. Skulu slíkar aðgerðir vera í samræmi við 11. gr. laga nr. 
77/2000 og reglur nr. 299/2001, um öryggi persónuupplýsinga.

5. Persónuvemd leggur til að 6. og 7. gr. frumvarpsins verði í tveimur málsgreinum í sömu 
grein, þar sem um eðlislík ákvæði er að ræða.

F.h. Persónuverndar

Aaguís Eva Líndal


