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Umsögn Creditinfo Lánstraust hf.

við frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda 

Þingskjal 519 -  383. mál 

6. janúar 2016

VI. kafli frumvarpsins um Lánshœfis-og greiðslumat

Frá gildistöku laga um neytendalán síðla árs 2013, sem kváðu á um almenna skyldu 
lánveitenda til að fram kvæ m a mat á lánshæfi og greiðslugetu neytenda áður en lán 
er veitt, hefur notkun á lánshæfismati Creditinfo Lánstrausts hf. aukist verulega.

Sú um ræ ða sem hefur á tt sér stað að undanförnu um aukið væ g i greiðslusögu eða 
greiðsluhegðun einstaklinga við ákvarðanatöku við lánveitingar hefur vakið athygli 
félagsins.

Í viðtali við Eygló Harðardóttur ráðherra á Sprengisandi þann 30. ágúst sl. kom fram 
að ráðherrann telur að  taka þurfi á því í lögum að lögð verði aukin áhersla á það að 
horft sé til greiðslusögu fólks og þannig metið við lánveitingar ef fólk hefur árum 
saman staðið við skuldbindingar sínar. Brot úr framangreindu viðtali við Eygló er 
fylgiskjal með umsögn þessari.

Eins og fram kemur í greinargerðinni, í kaflanum um lánshœfis- og greiðslumat og 
ákvörðun um lánveitingu, er gert ráð fyrir að ekki verði um fortakslaust bann við 
lánveitingu að ræ ða sé niðurstaða greiðslumats neikvæð, heldur lagt til að 
lánveitandi þurfi að  fram kvæ m a heildstæ tt mat á því hvort hann telji líklegt að 
neytandi muni geta staðið í skilum með lánið. Þá segir í greinargerðinni í 
fram angreindum  kafla að upp geti komið tilvik þar sem lánveitendur vilja veita 
fasteignalán til neytenda þrátt fyrir neikvæ ða niðurstöðu greiðslumats, t.d. ef 
viðskiptasaga er góð og niðurstaða greiðslumats gefur ekki rétta mynd af 
greiðslugetu viðkomandi.

Í ljósi þeirra um ræ ðna sem vísað er til hér að framan og þeirrar staðreyndar að 
frumvarpið gerir ráð fyrir að fleiri gögn en lánshæfis-og greiðslumat og viðskiptasaga 
hjá lánveitanda sjálfum geti nýst við mat á greiðslugetu og greiðslufærni einstaklings 
vill Creditinfo Lánstraust hf. koma því á fram fæ ri að  fé lagið hefur nokkrum sinnum 
óskað eftir því við Persónuvernd að fá leyfi til þess að  safna upplýsingum um 
greiðsluhegðun einstaklinga í þeim tilgangi að miðla þeim áfram  til áskrifenda. 
Félagið telur að  slíkar upplýsingar geti þ jónað þeim tilgangi að lánveitandi geti 
fengið gagn legar viðbótarupplýsingar t.d. þegar greiðslumat er neikvæ tt.

Persónuvernd hefur hafnað framangreidnum beiðnum félagsins og telur að slík 
vinnsla uppfylli ekki skilyrði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og 
vísar þar sérstaklega til 7. tl. 1. mgr. 8. gr. laganna. M iðað við niðurstöðu 
Persónuverndar þá gerir löggjöfin því ekki ráð fyrir að hæ gt sé að safna og miðla 
upplýsingum um greiðsluhegðun einstaklinga.

Viðskiptasaga einstaklings svo og gögn frá lántaka geta vissulega verið góðar 
upplýsingar til v iðbótar við lánshæfis-og greiðslumat. Greiðslusaga eða 
greiðsluhegðun sem byggir á upplýsingum frá kröfuhöfum sem gæ tu  náð yfir stóran
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hluta viðskipta einstaklings gæ fi enn réttari mynd af greiðslusögu eða greiðsluhegðun 
viðkomandi. Einnig þarf að líta til þess að oft er því til að  dreifa að neytandi er að 
óska eftir viðskiptum hjá lánveitanda sem hann hefur ekki á tt í viðskiptum við áður og 
því engin viðskiptasaga fyrir hendi.

Creditinfo Lánstraust hf. hefur verið leiðandi í traustri miðlun fjárhagsupplýsinga frá 
stofnun félagsins árið 1997. Tilgangur Creditinfo Lánstrausts hf. er að  auka virði 
upplýsinga í þágu einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila og stuðla þannig að 
réttri ákvarðanatöku og trausti í viðskiptum. Félagið hefur m.a. rekið gagnagrunn um 
vanskil sem rekinn er í samræmi við ákvæ ði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga. Þrátt fyrir að  skárning og miðlun vanskilaupplýsinga hafi 
verið stór hluti af starfsemi félagsins hafa fleiri vörur litið dagsins ljós á undanförnum 
árum og er vöruþróun öflug hjá félaginu. Jákvæ ð gögn eru meðal þess sem félagið 
sér sem mjög mikilvæg m.a. við lánveitingar. Þar gæ tu  upplýsingar um greiðslusögu 
og greiðsluhegðun komið að  góðum  notum einstaklingum og viðskiptalífinu til 
hagsbóta.

Heimild til handa fjárhagsupplýsingastofun til miðlun slikra upplýsinga gæ tu  því að 
mati félagsins nýst vel og þjónað þeim tilgangi sem frumvarpið gerir ráð fyrir um öflun 
viðbótarupplýsinga við lánveitingar.

Virðingarfyllst, 
f.h. Creditinfo Lánstrausts hf.

Sigríður Laufey Jónsdóttir, 
lögfræ ðingur

Fylgiskjöl :

1) 2015-08-30 - Brot úr viðtali við Eygló Harðardóttur um húsnæðismál -  
Bylgjan/Sprengisandur



2) Synjun Persónuverndar um leyfi til handa Creditinfo Lánstrausts hf. til vinnslu upplýsinga 
um greiðsluhegðun einstaklinga.
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Húsnæðismál
Brot úr viðtali við Eygló Harðardóttur, 
félagsmálaráðherra, um húsnæðismál.

Sigurjón M. Egiísson: En er ekki bara nauðsynlegt 
fy r ir  þ ig sem ráðherra og bara þinn fe ril að þessi m ál 
verði komin á góðan rekspöl, k jörtím abilið e r meira 
en hálfnað, áður en það er á enda?

Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra: Ég held það 
sé bara nauðsynlegt fy r ir  þessa ríkisstjórn að við, e itt 
það fyrsta sem við gerðum  þegar við þarna tókum  
við völdum var það að við sam þykktum  
þingsáíyktunartiííögu forsætisráðherra þa r sem þessi 
var, íiðurinn sem snýr að húsnæðismarkaðnum  
aím ennt var einn a f íykiíþáttunum. Þannig að við 
erum búin að vera að vinna m jög veí að þessu, erum  
búin að ná núna samkomuíagi við vinnumarkaðinn, 
við erum búin að ná samkomuíagi við Samband 
ísíenskra sveitarféíaga um það hvernig við eigum að 
standa að þessu og núna bara er næstu skrefin eru 
það e inm itt að fara í  það að íögíeiða það sem þ a rf að 
segja í  íög. Við erum búin að vera að tryggja  
fjármögnunina. Það kom fram  núna í  nýíegu viðtaíi 
við e inm itt fjárm áíaráðherra að við værum að fara í  
átak í  uppbyggingu íbúða og það væri búið að gera 
ráð fy r ir  þv í í  fjáríagafrum varpinu, þannig að við
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erum búin að tryggja fjárm ögnun á þessu. Þannig að 
ég geri bara ráð fy r ir  þv í að frá og með næstu 
áram ótum  að þá ætía ég bara að fara að bíða e ftir  
þ v í að fá um sóknir þa r sem menn ætía að fara að 
byggja eða menn ætía að fara að kaupa íbúðir tií 
þess að íeigja út, en síðan ííka það að við saman 
gerum  það sem þ a rf tií þess að, ̂ af þ v í að það má 
ekki gíeyma þv í að megin þo rri Ísíendinga viíí eiga 
s itt eigið húsnæði. Þannig að við erum ííka með 
aðgerðir í  þessum pakka sem snúa e inm itt að þv í að 
gera fóíki kíe ift að kaupa s itt eigið húsnæði. Við erum  
að taía um b re y tt g re ið s íu m at...

S igurjón: Já, það er að breyta íögum um  
greiðsíumat?

Eygíó Harðardóttir: Það þ a rf að setja sér íög 
sam kvæ m t yfiríýsingunni um húsnæðisíán. Við erum  
síðan að vinna áfram  í  þessum samráðshópi að bara 
aím ennt hvernig við æ tíum að st^nda að aímennum  
húsnæðisíánum og breytingar á Íbúðaíánasjóði og 
það vonandi fæ st núna niðurstaða bara e inm itt á, 
núna í  vetur á þv í hvernig við ætíum að gera það. Og 
þannig að þarna undir erum við að, við erum að gera 
stóra r breytingar á húsnæðismarkaðnum og þetta er 
eitthvað sem ríkisstjórnin he fur skuídbundið sig tií að 
gera og að sjáífsögðu ætíum við að gera það.

S igurjón: En þú e rt að taía um að það eigi að síaka á 
kröfum  um greiðsíugetu þeirra sem taka íánin, þeirra  
sem kaupa íbúðirnar?

Eygíó Harðardóttir: Það sem ég er að taía um ... 

Sigurjón: Og hver íánar þá?

Eygíó Harðardóttir: Nei það sem ég er að taía um er 
það að í  íögum, að við íeggjum aukna áhersíu á það 
að það sé h o rft tií greiðsíusögu fóíks. Þannig að e f að

CREDITINFO
-  forskot i  kra fti þckkingar

H andrit eru gefin ú t  a f  Creditinfo 
Höfðabakka 9 I 110 Reykjavík I Sími 550 9600 I Fax 550 9601 I http://www.creditinfo.is

Ósamningsbundin dreifing er óheim il.
Fyrirspurn ir er hæ gt að senda á netfangið fm v@ creditinfo.is

http://www.creditinfo.is
mailto:fmv@creditinfo.is


þú e rt með fjöískyídu sem he fur árum  saman a ííta f 
staðið í  skiíum með íeiguna sína að 
fjá rm áía fyrirtæ kjunum  sé bara ge rt k íe ift og he im iít 
að horfa tií þess í  auknum mæíi en það endiíega þó 
að, eins og einhver nefndi, æ tting i m iííifæ rir 
einhverjar 500 þúsund kaíí eða m iííjón inn á 
bankareikninginn þinn í  einhverja sóíarhringa meðan 
greiðsíumatið á sér stað, eða þá að bíííinn er se ttu r 
y fir  á næsta æ ttingja tií þess að það dragi ú r 
kostnaðinum varðandi greiðsíumatið. Ég er að taía 
um þessa þæ tti, að við horfum  meira tií 
greiðsíusögunnar...

S igurjón: En þú e rt að taía um svindíið sem aííir 
þekkja.

Eygíó Harðardóttir: Ég e r að taía um það að þetta ... 

Sigurjón: Já, fóík e r að þessu.

Eygíó Harðardóttir: Þetta e r e itthvað sem ég heíd að 
bara fíestir sem starfa í  bankageiranum þe ir þekkja  
þetta, þe ir vita a f  þessu og þe ir gera sér ííka aíveg 
ágætíega grein fy r ir  þv í að á endanum er það 
einstakíingurinn sjáífur, he fur hann staðið í  skiíum við 
það sem hann hefur verið að gera. Ég h e f síðan ííka 
hins vegar fengið spurninguna varðandi fóík sem er 
að, he fur farið á vanskiíaskrá, fóík sem he fur m isst 
vinnuna, íent í  aívaríegum áföííum í  tengsíum við 
hrunið, e r búið að missa húsnæðið sitt. Og þá þurfum  
við einfaídíega að fara bara y fir  það með 
fjá rm áíafyrirtæ kjunum , hvenær, hvað viíjum  við fara 
íangt aftur. Viíjum við fara fim m  á r a ftur, viíjum  við 
fara tíu á r aftur, tií þess að m eta þá íánshæfi 
viðkomandi. E f að þú he fur farið í  gegnum svona áfaíí 
en síðan e ft ir  það he fu r þú a ííta f staðið við þ itt, a ííta f 
borgað íeiguna, aííta f borgað reikningana þína fyrsta  
hvers mánaðar. Hvenæ r æ tíum við að segja ókey, við 
treystum  þé r tií þess að kaupa þ it t  eigið húsnæði? En
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síðan sem er ííka e itthvað sem ég vií íeggja mikía 
áhersíuá er það að ég sé það ekki sem híutverk  
stjórnvaída að segja hins vegar fjárm áía fyrirtæ kjum  
að þau eigi að íána einhverjum.

Sigurjón: En nú eru íögin þannig að þau sem sagt 
þrengja möguíeika íánafyrirtæ kjanna?

Eygíó Harðardóttir: Við verðum að vera með skýrar 
regíur um það hvernig þau meta, en á endanum er 
það aííta f náttúruíega ákvörðun viðkomandi þarna 
fyrirtæ kis, bara eins og það er, ég meina það e r mín 
ákvörðun hvo rt að ég viíji íána þé r pening. Og það 
svo sannaríega ætíum við ekki að breyta, að það 
verður aííta f ákvörðun viðkomandi þá 
fjá rm áía fyrirtæ kja  eða þeim  sem ve itir íánið, hvo rt 
að hann v iíji veita íánið þó að hann sé með forsendu 
fy r ir  framan sig sem seg ir að gre iðsíum at e r í  íagi, 
íánshæfi e r í  íagi, viðkomandi hefur greiðsíusöguna, 
en þá svo nei, bara þetta e r okkar ákvörðun.

S igurjón: Má ég skiíja þig þannig að sem sagt núna 
haust, eða fram  að áram ótum  að þá skýris t þessi 
m áí aííveruíega og það verði sem sagt ja fn ve í bara 
kom nar fram kvæ m dir í  gang bara s trax e ftir  áram ót?  
1.200 íbúðir byggðar í  fyrra en þurftum  2 þúsund, 
þannig að við eigum m ikið e ftir  ógert. Við erum íangt 
á eftir.

Eygíó Harðardóttir: Við sjáum  bara strax, náttúruíega 
núna 8. septem ber þegar þingið kem ur saman, 
tiííögur okkar í  fjáríagafrumvarpinu. Við munum  síðan 
sjá það og ííka þingmáíaskrána þa r sem koma fram  
hvaða m áí við æ tíum að íeggja fram. Þetta eru fíe iri 
en e itt ráðuneyti sem koma að þessari yfiríýsingu  
sem m unu þurfa að íeggja fram  íagabreytingar og 
það e r aíveg skýrt í  yfiríýsingunni ííka að við eigum  
að íjúka þ v í fy r ir  áram ótin og ég treysti þ v í og veit 
það að þegar þingið veit hversu m ikið e r undir að
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þegar þau vita það að kjarasam ningar eru þarna 
undir, sem er ein a f íykiíforsendunum, að þá getum  
við unnið þetta h ra tt og veí.
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Efst á baugi - Úrskurðir o.fl.
Synjað um leyfi til vinnslu upplýsinga um greiðsluhegðun einstaklinga

18.12.2008

1. 

Ósk Lánstrausts hf.

Með bréfi, dags. 19. ágúst 2008, fór Lánstraust hf. (LT) þess á leit að Persónuvernd fjallaði enn um ósk félagsins um að 
mega safna og miðla persónuupplýsingum um greiðsluhegðun einstaklinga. Til grundvallar yrðu lagðar upplýsingar sem 
LT myndu berast frá áskrifendum. Þetta yrðu upplýsingar um kröfur á hendur einstaklingum - um gjalddaga, eindaga og 
greiðsludag. Yrði unnið með þær án tilllits til þess hvort vanskil verði. Myndi LT nýta upplýsingarnar til að reikna út 
meðalgreiðslutíma hjá hverjum einstaklingi og selja aðgang að niðurstöðunum.

1.

Fyrri afgreiðslur

Félagið hefur áður óskað heimildar Persónuverndar til framangreindrar vinnslu en verið synjað. Í bréfi Persónuverndar, 
dags. 10. desember 2007, um slíka synjun, segir m.a.:

„Ljóst er að sú vinnsla sem erindi LT lýtur að er líkleg til að verða mjög umfangsmikil. Má ætla að ef af verði muni 
upplýsingar verða unnar um greiðsluhegðun meginþorra þjóðarinnar. A f þeim sökum má ætla að aðstæður þeirra, sem 
upplýsingarnar varða, séu um margt ólíkar og vinnslan komi því mjög misjafnlega við þá. Í athugasemdum við frumvarp 
það, er varð að lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, kemur fram að 7. tl. 8. gr. verði ekki 
beitt nema ábyrgðaraðili hafi viðhaft mat á því hvort hagsmunir hins skráða af því að vinnslan fari ekki fram vegi þyngra 
en þeir hagsmunir sem mæla með vinnslunni. Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að slíkt mat hafi farið fram og fyrir 
liggur rökstudd niðurstaða um að hagsmunir af vinnslu slíkra upplýsinga um einstaklinga séu meiri en af því að hún fari 
ekki fram verður ekki fallist á fyrirliggjandi beiðni um að breyta starfsleyfi til handa Lánstrausti hf. í samræmi við 
framangreint."

Að fenginni framangreindri synjun bað LT aftur um leyfi og var aftur synjað, sbr. bréf Persónuverndar, dags. 30. júní 
2008. Þá sótti LT aftur um slíkt leyfi með bréfi, dags. 19. ágúst 2008, og er sú ósk nú til afgreiðslu.

2.

Sjónarmið LT

Í bréfi LT, dags. 19. ágúst 2008, segir m.a.:

„Hvergi í lögum nr. 77/2000 er vikið að því hvernig framkvæma eigi það mat er 7. tl. 1. mgr. 8. gr. byggir á. Í ákvörðun 
Persónuverndar frá 10. desember 2007 er ekki að finna neinar ábendingar eða tilmæli til félagsins um það hvernig 
umrætt mat eigi að fara fram, né í ákvörðuninni frá 30. júní sl. Þá eruí ákvörðun Persónuverndar frá 30. júní sl. ekki 
tilgreindir þeir lögvörðu hagsmunir hins skráða er hnekkja umræddu hagsmunamati félagsins og koma þannig í veg fyrir 
vinnsluna. Þá er ekki heldur rökstutt á hvaða hátt hagsmunamat félagsins standist ekki kröfur 7. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl."

Í bréfi LT, dags. 16. október 2008, segir:

„Þegar virtir eru hagsmunir hins skráða af vinnslu upplýsinga um greiðsluhegðun í samhengi við hagsmuni hins skráða í 
tengslum við aðrar vinnsluheimildir félagsins, telur félagið að umrædd vinnsla hafi heilt yfir jákvæðari áhrif á hagsmuni 
hans en hefðbundin vinnsla með vanskilaupplýsingar.

[...]

Fram hjá því verður hins vegar ekki horft, að í þeim tilvikum sem greiðsluhegðun hins skráða sýnir aukningu í 
vanskilum á milli ársfjórðunga, þá gæti slíkt í einhverju tilvikum afhjúpað verra lánshæfi en núverandi vinnsla geri. Áhrifin 
eru þó líkleg til að verða minna en ætla mætti og skal gerð nánari grein fyrir því:

- Flest fyrirtæki er stunda lánsviðskipti/reikningsviðskipti nota nú þegar upplýsingar um greiðsluhegðun þegar lánshæfi 
viðskiptavina þeirra eru metin. Þannig styðjast þau við viðskiptasögu viðskiptamanna sinna, þ.e. eigin gögn er sýna slíkt.
Í slíkum tilvikum hafa upplýsingar um greiðsluhegðun frá Creditinfo lítil áhrif. Er þetta í raun þekkt í tengslum við notkun 
upplýsinga í vanskilaskrá, þar sem skráning á vanskilaskrá hefur takmarkaða þýðingu þegar góð greiðslusaga skuldara 
er til hjá kröfuhafa. A f þessu leiðir að notkun upplýsinganna yrði að mestu bundin við mat á nýjum viðskiptavinum, þ.e. 
viðskiptavinum sem ekki hefðu greiðslusögu hjá hlutaðeigandi fyrirtæki.

- Flest fyrirtæki sem stunda láns- eða reikningsviðskipti útvista vanskilainnheimtu og senda kröfur til innheimtuaðila að 
jafnaði 20-30 dögum eftir gjaldfall. Þegar fyrirtæki hefur sent vanskilakröfu í slíka innheimtu, þá getur það ekki lengur 
miðlað upplýsingum um greiðsluhegðun til Creditinfo. A f því leiðir að upplýsingar um greiðsluhegðun tækju fyrst og 
fremst til þeirra sem borga innan fyrrgreindra tímamarka.

- Varhugavert er að ætla að upplýsingar um greiðsluhegðun einstaklinga, er sýni að hinn skráði greiði að jafnaði 
reikninga innan 30 daga frá gjaldfalli, myndu takmarka lánamöguleika hins skráða umfram það sem nú er, sbr. 
skilgreiningu Fjármálaeftirlitsins á vanskilum hjá innlánsstofnunum



- Ekki verður framhjá því litið að mikil fylgni er á milli vaxandi greiðsludráttar og skráningar á vanskilaskrá. Líkt og kom 
fram bréfi félagsins 23. apríl sl., þá greiða 90-95% einstaklinga reikninga sína á réttum tíma eða innan 30 daga frá 
gjaldfalli. Ef miðað er við að 7,5% einstaklinga, 18 ára eða eldri, greiði reikninga sína á síðara tímamarki þá jafngildir það 
18.200 einstaklingum U.þ.b. 242.000 einstaklingar, 18 ára og eldri, eru búsettir á Íslandi.. Fjöldi einstaklinga á 
vanskilaskrá, sem byggir á sama úrtaki, eru 15.700. Á grundvelli þessara talna má ætla að að þeir sem draga að greiða 
reikninga lengur en 30 daga séu mjög líklegir til að lenda á vanskilaskrá. Miðlun upplýsinga um greiðsluhegðun 
hlutaðeigandi gæti mögulega leitt til þess að lánsviðskipti yrðu takmörkuð fyrr en ella, að því gefnu að hinn skráði kysi 
sjálfur að skýra rangt frá. Ef það væri raunin, þá er slíkt til þess fallið að draga úr möguleikum á frekari skuldsetningu 
hlutaðeigandi og um leið draga úr líkum á því að þeir lendi á vanskilaskrá. Félagið telur jákvætt ef fyrirhuguð vinnsla er 
líkleg til þess að draga úr fjölda skráninga á vanskilaskrá og þá ekki síst fyrir hinn skráða. Hér má einnig vísa til 
almannahagsmuna, en umrædd vinnsla er til þess fallin að takmarka aukna skuldsetningu einstaklinga er skortir 
greiðslugetu og koma þannig í veg fyrir óviðráðanlega skuldsetningu.

- Miðað við framangreindar forsendur þá væri vinnslan líklegust til að hafa áhrif á þá tæplega 3.000 einstaklinga sem 
ekki lenda á vanskilaskrá en draga greiðslu umfram 30 daga. Hún yrði þó aðeins neikvæð fyrir þá aðila ef þeir hefðu ella 
skýrt væntanlegum lánveitenda ranglega frá stöðu sinna mála.

- Félagið bendir á að viðskiptavinum þess (áskrifendum) er heimilt að skrá upplýsingar um vanskil sem hafa varað í 40 
daga ef slíka heimild er að finna í skuldaskjali sem skuldari hefur undirritað. Staðreyndin er sú að stærstur hluti 
skuldabréfa, sem notuð eru í bankakerfinu, hafa að geyma staðlað ákvæði með slíkri heimild. Vanskilaskráningar 
byggðar á umræddri heimild eru til þess fallnar að draga úr neikvæðum áhrifum á hagsmuni hins skráða er kann að 
fylgja vinnslu upplýsinga um greiðsluhegðun.

[...]

Telur félagið að sjónarmið um almannahagsmuni eigi sérstaklega vel við í ljósi núverandi aðstæðna. Þannig hafa yfirvöld 
boðað að almenningi verð veitt aðstoð, s.s. í formi frystingu húsnæðislána, að tilteknum skilyrðum fullnægðum. 
Markmiðið með umræddum aðgerðum er að auðvelda fólki að standa við skuldbindingar sínar, þ.e. þeirra er eiga í 
raunverulegum greiðsluerfiðleikum. Upplýsingar um skuldbindingarnar og þá sérstaklega efndir á þeim, eru líkleg til að 
hafa mikla þýðingu fyrir stjórnvöld og kann að vera forsenda fyrir aðstoð eða útfærslu úrræða. Er ekki ólíklegt að eftirlit 
með þróun greiðsluhegðunar, eftir að gripið hefur verið til sértækra úrræða gagnvart einstaklingi, sé mikilvægt til að 
staðreyna að skilyrðum sé fullnægt og að þeim einum sé veitt aðstoð er þurfa á henni að halda.

Með vísan til framanritaðs er það mat félagsins að hagsmunir fyrir vinnslunni séu meiri en hagsmunir hins skráða fyrir því 
að hún fari ekki fram. Jafnframt telur félagið að almannahagsmunir styðji framangreinda vinnslu."

3.

Svar Persónuverndar

Miðlun upplýsinga um greiðsluhegðun einstaklinga er vinnsla almennra persónuupplýsinga sem þarf að eiga sér stoð í 
einhverju skilyrða 1. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000. Lánstraust hf. telur þá vinnslu sem um ræðir vera á samræmi við 
skilyrði 7. töluliðar málsgreinarinnar. Þar segir að vinnsla sé heimil sé hún nauðsynleg til að ábyrgðaraðili eða þriðji 
maður, eða aðili sem upplýsingum er miðlað til, geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Heimildin gildir þó ekki ef 
grundvallarréttindi og frelsi hins skráða, sem vernda ber lögum samkvæmt, vegi þyngra. Í þessu felst að skilyrðið er ekki 
uppfyllt nema viðhaft hafi verið mat og niðurstaða þess verið sú að vinnsla sé nauðsynleg til að tryggja hagsmuni 
ábyrgðaraðila eða þeirra aðila sem myndu fá upplýsingarnar í hendur, enda teljist hagsmunir hinna skráðu af því að 
vinnsla fari ekki fram ekki vega þyngra.

Rök Lánstrausts hf. eru þau að flest fyrirtæki sem stundi lánsviðskipti og útvisti vanskilainnheimtu sendi kröfur til 
innheimtuaðila að jafnaði 20-30 dögum eftir gjaldfall. Vinnsla LT myndi fyrst og fremst taka til upplýsinga um einstaklinga 
sem borgi fyrr en það myndi vart takmarka lánamöguleika þeirra. Mikil fylgni sé milli aukins greiðsludráttar hjá mönnum 
og þess að þeir færist á vanskilaskrá. Vinnsla myndi líklegast hafa áhrif á einstaklinga sem draga greiðslur í meira en 30 
daga en lenda þó ekki á vanskilaskrá. LT fái nú þegar að vita um tilvik þegar greiðsluseinkun hefur orðið í a.m.k. 40 daga 
ef hinn skráði hafi samþykkt það samkvæmt undirrituðu skuldaskjali. Loks eigi almannahagsmunir sérstaklega við núna 
því yfirvöld hafi boðað að almenningi verði veitt aðstoð, t.d. í formi frystingar húsnæðislána, og skuldbindingar og efndir á 
þeim séu líklegar til að hafa mikla þýðingu fyrir útfærslu þessa.

Á fundi stjórnar Persónuverndar þann 14. nóvember 2008 var fjallað um erindi Lánstrausts hf. um söfnun og miðlun 
persónuupplýsinga um greiðsluhegðun einstaklinga. Um er að ræða mjög umfangsmikla vinnslu persónuupplýsinga sem 
færi fram án samþykkis og vitundar hinna skráðu. Félagið telur vinnsluna eiga sér stoð í 7. tl. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 
77/2000. Að mati Persónuverndar leiða rök LT ekki til þeirrar niðurstöðu að vinnsla upplýsinga um greiðsluhegðun 
einstaklinga, sem standa í skilum með greiðslur, teljist nauðsynleg til að Lánstraust hf. eða þriðji aðili, eða aðili sem 
upplýsingunum yrði miðlað til, geti gætt lögmætra hagsmuna sinna. Hafa þá verið metin lögvarin grundvallarréttindi hins 
skráða. Í ljósi þeirra er bent á að unnt er að byggja vinnslu um einstaklinga sem standa í skilum, og vilja vera á skrám hjá 
Lánstrausti, á samþykki þeirra, sbr. 1. tölul. sömu málsgreinar.

Samkvæmt framangreindu eru ekki uppfyllt skilyrði 7. töluliðar 1. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000. Þar af leiðandi, og með 
vísun til þeirra skýringa sem fram koma í fyrri bréfum Persónuverndar að því er varðar vinnslu LT á upplýsingum um 
greiðsluhegðun einstaklinga, sem standa í skilum með greiðslur, er ekki unnt að fallast á ósk Lánstrausts hf. um leyfi til 
vinnslunnar á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000.


