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Persónuvernd

Eftii: Umsögn um frumvarp til útlendingalaga

Persónuvernd vísar til beiðnar allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 22. apríl 2016 um 
umsögn stofnunarinnar um frumvarp til nýrra údendingalaga sem kæmu í stað núverandi laga um 
sama efni, nr. 96/2002 (þskj. 1180, 728. mál á 145. löggjafarþingi). Þau ákvæði fmmvarpsins sem 
einkum varða vinnslu persónuupplýsinga og ffiðhelgi einkalífs em 7. mgr. 6. gr., 14. gr., 15. gr., 
16. gr., 17. gr., 19. gr., f-liður 6. mgr. og 9. mgr. 20. gr., 2. mgr. 23. gr., 2. mgr. 24. gr., 1. mgr. 25. 
gr., 26. gr., 3. og 7. mgr. 28. gr., 34. gr., 52. gr., 54. gr., 59. gr., 3. mgr. 68. gr., 8. mgr. 70. gr., 89. 
gr., 2. mgr. 92. gr., b-hður 1. mgr. 105. gr., i-liður 1. mgr. 106. gr., 108.-113. gr. og 119. gr.

I tengslum við þessi ákvæði leggur Persónuvernd áherslu á þá kröfu, sem felst í 71. gr. 
stjómarskrárinnar, að gætt sé meðalhófs þegar sett eru lagaákvæði sem fela í sér íhlutun í 
einkalífsréttindi manna. I því felst að slík ákvæði eiga ekki að fela í sér rýmri heimildir heldur en 
efni standa tdl, auk þess sem þau verða að vera skýr svo að girt sé fýrir að framkvæmd á 
gmndvelh þeirra leiði til ómálefnalegra einkalífsskerðinga.

Að auki gerir Persónuvernd eftirfarandi athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins, en með 
þeim áréttar stofnunin athugasemdir sem hún hefur áður gert við tillögur að efnislega 
sambærilegum ákvæðum í gildandi lögum:

1 .
Um 17. gr. fmmvarpsins

I 17. gr. frumvarpsins er fjallað almennt um heimildir til vinnslu persónuupplýsinga í þágu 
údendingamála. Segir í 1. mgr. þess ákvæðis að Útiendingastofnun, kæmnefnd údendingamála,
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Þjóðskrá íslands og lögreglu sé heimil vinnsla persónuupplýsinga um údendinga, þ. á m. þeirra 
sem viðkvæmar geta talist, ef sú vinnsk telst nauðsynleg við úrlausn mála. Þá segir í 2. mgr 
ákvæðisins að umræddum stofnunum sé heimilt að samkeyra persónuupplýsingar um údendinga 
svo að tryggja megi að dvöl þeirra hér á landi sé lögleg. I því skyni megi þær afla upplýsinga hjá 
skattyfirvöldum, Vinnumálastofnun og félagsþjónustu sveitarfélaga.

Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferc 
persónuupplýsinga er vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga heimil á grundvelli sérstakrar 
lagaheimildar. I athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með því ffumvarpi, sem varð að 
lögunum, er lögð rík áhersla á að slík lagaheimild sé skýr. Þá felur fýrmefnt stjórnarskrárákvæði: 
sér slíka skýdeikalcröfu.

Persónuvemd telur almenna yfirlýsingu um að heimilt sé að vinna með viðkvæmar 
persónuupplýsingar ekki fullnægja þessari kröfú. Leggur því stofnunin til að í umræddu ákvæði 
verði tilgreint hvaða viðkvæmu persónuupplýsingar vinna megi með að undangengnu vönduðu 
mati á því hvaða upplýsinga sé í raun þörf í þágu úriausnar údendingamála. Þá telur 
Persónuvernd að skýrt þurfi að vera frá hverjum afla megi upplýsinganna.

Einnig leggur Persónuvernd áherslu á að heimildir til samkeyrslna upplýsinga þurfa að vera 
vandlega útfærðar svo að samkeyrslurnar leiði ekki til óhóflegrar gagnasöfnunar. I ljósi þess telur 
Persónuvemd þörf á að í 2. mgr. 17. gr. frumvarpsins verði tilgreint hvaða upplýsingar eða flokka 
upplýsinga um údendinga samkeyra megi að undangengnu slíku mati og að framan greinir. Þá 
bendk stofnunin á að ekkert kemur fram um hvað verða eigi um niðurstöður samkeyrslna. Með 
vísan til meðalhófskrafna leggur stofnunin til að niðurstöður samkeyrslna, sem þýðingu hafi 
vegna einstakra mála, verði varðveittar í gögnum þeirra. Að öðm leyti verði niðurstöðunum eytt.

2 .
Um 9. mgr. 20. gr. frumvarpsins 

I 9. mgr. 20. gr. ffumvarpsins er gert ráð fyrir að ráðherra setji reglur um íslenskan hluta 
upplýsingakerfis um vegabréfsáritanir, þ. á m. persónuvemd við skráningu og meðferð 
upplýsinga. Nánar tiltekið er átt við rafrænt gagnasafn starfrækt hér á landi og tengt sameiginlegu 
upplýsingakerfi á Schengen-svæðinu, sbr. fýrirmæH um það kerfi í ESB-reglugerð nr. 767/2008.

Ljóst er að skráning í umrætt upplýsingakerfi getur verið íþyngjandi, einkum þar sem hún getur 
orðið til þess að viðkomandi einstaklingum verði meinuð landvist. Má því telja æskilegt að í 
settum lögum sé mælt fyrir um helstu gmnnreglur um upplýsingakerfið, s.s. um hvaða 
upplýsingar megi skrá, aðgang að kerfinu, heimilan tilgang með vinnslu upplýsinga í því og 
réttindi hins skráða.

Leggur Persónuvemd því til að við frumvarpið verði bætt ákvæðum sem dragi upp skýra mynd 
af því hvemig unnið verði með upplýsingar í umræddu upplýsingakerfi.

3.
Um 91. gr. frumvarpsins

I 91. gr. ffumvarpsins er fjaHað um vottorð og skírteini um rétt EES- eða EFTA-borgara til 
ótímabundinnar dvalar. Segir í 3. mgr. ákvæðisins að nánari fyrirmæH þar að lútandi megi setja í 
reglugerð, þ. á m. um framkvæmd skráningar og útgáfu vottorðs og skírteinis um umræddan rétt, 
sem og gjald sem heimilt er að taka fyrir útgáfu þeirra. í  athugasemdum við ákvæði í greinargerð 
með frumvarpinu er því bætt að ákveða megi í reglugerð að aflað skuH Hfkenna í formi 
andHtsmyndar og fingrafara og þau varðveitt í skírteini sem útgefið er samkvæmt ákvæðinu.



Persónuvemd telur eðlilegt, ef umrædd skráning lífkenna verður álitin nauðsynleg, að mælt verðt 
fyrir um hana í lögum en umfjöllun í lögskýringargögnum ein og sér ekki látin nægja. Að öðru 
leyti skal bent á að samkvæmt fýrrgreindum frumvarpsathugasemdum er umræddu ákvæði ætlac 
að innleiða 19. og 20. gr. tilskipunar 2004/38/EB. Þar er hins vegar ekkert minnst á fingraför 
eða önnur lífkenni. Þá hefur frumvarpsgreinargerðin ekki að geyma röksemdir fýrir því hvers 
vegna skrá eigi slíkar upplýsingar eða hver tilgangur þess sé. Við setningu löggjafar um að vinna 
skuli með persónuupplýsingar verður að gera þá kröfu, m.a. í ljósi 71. gr. stjómarskrárinnar, að 
skýr rökstuðningur um nauðsyn slikra upplýsinga liggi fýrir. A meðan því skilyrði er ekki fullnægt 
um umrædda lífkennaskráningu telur Persónuvernd ekki forsendur fýrir lögfestingu hennar.

4.
Um 8. mgr. 70. gr. og 2. mgr. 92. gr. frumvarpsins 

I 8. mgr. 70. gr. frumvarpsins segir að sé rökstuddur grunur um að til hjúskapar eða sambúðar 
hafi verið stofnað í þeim tilgangi að afla dvalarleyfis, og ekki sé sýnt fram á annað með óyggjandt 
hætti, stofnist ekki réttur til slíks leyfis. Þá er sams konar reglu að finna í 2. mgr. 92. gr 
fmmvarpsins varðandi rétt aðstandenda EES- eða EFTA-borgara til dvalarskírteinis. I þessu 
sambandi minnir Persónuvemd á þá grundvallarreglu, sem meðal annars kemur fram í 4. tölul. 1 
mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, d-lið 1. mgr. 6. gr 
tilskipunar 95/46/EB um vemd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga, d-lið 5. gr. Evrópuráðssamnings frá 28. janúar 1981 um vemc 
einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga og hð 3.1 í yfirlýsingu ráðherraráðs 
Evrópuráðsins nr. R (87) 15 um notkun persónuupplýsinga á sviði löggæslu, að við meðferc 
persónuupplýsinga skal þess gætt að þær séu áreiðanlegar, þ.e. sem réttastar. Þetta er sérlega 
brýnt þegar teknar em mikilvægar ákvarðanir um réttindi fólks og skyldur. Oáreiðanlegar 
upplýsingar gætu þá valdið fólki tjóni að ósekju. I ljósi framangreinds telur Persónuvemd það 
miktð álitaefni hvort „rökstuddur gmnur“ einn og sér geti talist nægilega áreiðanlegur 
gmndvöllur, samkvæmt almennum sjónarmiðum, þegar teknar em ákvarðanir um svo mikilvæg 
réttindi sem hér um ræðir, þ.e. landvistarleyfi einstaklings í sama landi og maki hans býr. Telur 
stofnunin því nauðsyn bera til að vandlega verði metið hvort nauðsyn sé á umræddu ákvæði.

5.
Um a-lið 1. mgr. 119. gr. frumvarpsins 

I a-hð 1. mgr. 119. gr. frumvarpsins er gert ráð fýrir heimild til handa ráðherra til setningar reglna 
um að sá sem rekur gististað, af hvers kyns tagi, eða heldur tjaldsvæði og þess háttar skuh halda 
skrá yfir þá sem þar gista og tilkynna lögreglunni um þá. Að auki er gert ráð fýrir að samkvæmt 
umræddum reglum geti öðmm einnig verið skylt að veita upplýsingar um útiendinga sem hjá 
þeim gista ef ástæða þyki til vegna öryggissjónarmiða eða sérstaks viðbúnaðar. I ljósi fyrrgreindra 
sjónarmiða um skýrleika laga, sem fela í sér íhlutun í einkalífsréttindi manna, telur Persónuvemc 
umrætt ákvæði mega vera skýrara. í  því sambandi skal bent á að ekki er þar að fmna neina 
afmörkun á því hvenær gististaðarekendum skuh vera skylt að tilkynna lögreglu um gesti sína. Þá 
ber að telja að í því fehst veruleg skerðing á friðhelgi einkahfs að hverjum sem er geti verið skylt 
að tilkynna lögreglu um næturgesti sína, jafnvel þá sem einungis dvelja um skamma stund á 
einkaheimih. Sé á annað borð tahð nauðsynlegt að mælt sé fýrir um slíkt í lögum telur 
Persónuvemd því þörf á mjög skýrri afmörkun á því hvenær slík upplýsingaskylda geti orðið virk

í  tengslum við framangreint vekur Persónuvemd athygh á 45. gr. Schengen-samningsins frá 19. 
júní 1990, en þar er fjahað um skyldu aðildarríkja að þeim samningi til að mæla fyrir um 
sambærilega skráningu og að framan greinir. Tekur það ákvæði eingöngu til gististaðarekenda. Þá 
kemur þar fram að skylda þeirra til afhendingar upplýsinga um gesti sína verður virk telji yfirvöld 
þær nauðsynlegar til að koma í veg fýrir ógnanir, vegna meðferðar sakamáls eða til þess að 
upplýsa hvað hafi hent horfna menn eða fómarlömb slysa. Telur Persónuvernd unnt að styðjast



við þessa tilgangsafmörkun tdl að skýra orðalag umrædds frumvarpsákvæðis.

Að lokum skal tekið fram að til frekari athugasemda Persónuvemdar við umrætt frumvarp kann 
að koma síðar, s.s. ef óskað verður umfjöllunar stofnunarinnar um einstök atíáði.

F.h. Persónuvemdar,

Þórður Sveinsson


