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Persónuvernd

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum (658. mál).

Persónuvemd vísar tdl beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 12. maí 2016 um 
umsögn stofnunarinnar um ffumvarp til breytinga á lögreglulögum, nr. 90/1996, með síðari 
breytingum (eftirlit með störfum lögreglu) (þskj. 1086, 658. mál á 145. löggjafarþingi). Ákvæði 
frumvarpsins varða meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu, skipun eftirlitsnefndar og 
inma eftirht með störfum hennar.

1.
Um 1. gr. frumvarpsins

Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins bætist nýr stafliður við 2. mgr. 5. gr. lögreglulaganna, þar sem 
kveðið er á um að Ríkislögreglustjóri skuh starfrækja innra eftirlit með störfum lögreglu.

Persónuvemd bendir á að til em reglur um innra eftirht sem varða sérstaklega meðferð 
persónuupplýsinga hjá lögreglu, sbr. 4. gr. reglna nr. 322/2001, um meðferð persónuupplýsinga 
hjá lögreglu. Persónuvemd leggur áherslu á mikilvægi þess að reglur um innra eftirht 
Ríkislögreglustjóra taki mið af tilvist þessara reglna.

Þá bendir Persónuvernd á að í 8. gr. reglna nr. 299/2001 um öryggi persónuupplýsinga er einnig 
fjahað um innra eftirht ábyrgðaraðila í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. Er þar tilgreint 
með nákvæmum hætti að hverju slíkt eftirhti skuh beinast
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í  b-lið 2. gr. frumvarpsins er að finna nýtt ákvæði, 35. gr. a., þar sem fjallað er um hlutverk 
eftirlitsnefndar. I 5. mgr. ákvæðisins kemur fram að Ríkissaksóknara, Héraðssaksóknara og 
lögrcglustjórum, þ.m.t. ríkislögreglustjóra, sé skylt að afhenda nefndinni þær upplýsingar sem hún 
þarf til að sinna starfsskyldum sínum

í  athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins er meðal annars vísað til gagna á borð við 
myndupptökur úr eftirlitsmyndavélakerfum lögreglu, t.d. í fangageymslu eða í lögreglubifreið, 
myndupptökur úr eftirlitsmyndavélum á mannvirkjum eða úr símtækjum vegfarenda, upplýsingar 
úr fjarskiptakerfum lögreglu og upplýsingar sem finna má í málaskrárkerfi lögreglu, t.d. um það 
hvernig skráningu upplýsinga um atvik var háttað í rauntíma hjá lögreglu, hvemig var farið með 
mál og hverjir komu að því og hvenær.

Ljóst er að ákvæðið nær til miðlunar viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. skilgreiningu í 8. töluL 
2. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga. Samkvæmt ákvæðinu 
teljast meðal annars upplýsingar um hvort maður hafi verið gmnaður, kærður, ákærður eða 
dæmdur fyrir refsiverðan verknað, sem og upplýsingar um heilsuhagi, þar á meðal um lyfja-, 
áfengis- og vímuefnanotkun, til viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. b- og c-lið 8. tölul. 2. gr. laga 
nr. 77/2000.

Með hliðsjón af framangreindu leggur Persónuvernd áherslu á að við framkvæmd ákvæðisins 
verði gætt að ákvæðum laga nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 
einkum 11. gr. þeirra laga um áhættumat, öryggi og gæði persónuupplýsinga. Þar segir meða 
annars að ábyrgðaraðih vinnslu persónuupplýsinga skuli gera viðeigandi tæknilegar og 
skipulagslegar öryggisráðstafanir til að vemda persónuupplýsingar gegn ólöglegri eyðileggingu 
gegn því að þær glatist eða breytist fýrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, sbr. 1. mgr. 11. gr 
Beita skuh ráðstöfunum sem tryggja nægilegt öryggi miðað við áhættu af vinnslunni og eðh þeirra 
gagna sem verja á, með hhðsjón af nýjustu tækni og kostnaði við framkvæmd þeirra, sbr. 2. mgr 
l l . g r .

............................................................
Þá má einnig árétta að ákvæði 11. gr. laga nr. 77/2000 em nánar útfærð í reglum Persónuvemdar
nr. 299/2001, um öryggi persónuupplýsinga.

I ljósi framangreinds leggur Persónuvemd til að ákvæði 5. mgr. 2. gr. fmmvarpsins verði orðuð 
með eftirfarandi hætti: "Ríkissaksóknara, héraðssaksóknara og lögreglustjórum, þ.m.t.
ríkislögreglustjóra, er skylt að afhenda nefndinni þær upplýsingar sem hún þarf til að sinna 
starfsskyldum sínum. Upplýsingar skulu afhentar nefiidinni með öruggum hætti í samræmi 
við 11, gr. laga nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga."

Ekkt eru gerðar athugasemdir við önnur ákvæði frumvarpsins.

F. h. Persónuvemdar
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