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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja 
sem senda starfsmenn tímabundið til íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleirs 
lögum

1.
Almennt

Hinn 22. maí 2017 barst Persónuvemd frá velferðamefnd Alþingis beiðni um umsögn eigi síðar 
en 24. s.m., sem síðan var styttur um einn dag, um tiltekið ákvæði í frumvarpi til laga um 
breytingu á lögum nr. 45/2007 um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn 
tímabundið til Islands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum, en fram kemur í 
umsagnarbeiðninni að lokadag ffestsins er ráðgert að afgreiða frumvarpið úr nefndinni. Nánar 
tiltekið er um að ræða tillögu 16. gr. frumvarpsins að nýrri 4. mgr. 13. gr. laga nr. 45/2007, 
svohljóðandi:

„Vinnumálastofnun annars vegar og lögreglu, skattyfirvöldum, toUyfirvöldum, Tryggingastofnun 
ríkisins, Utlendingastofnun, Vinnueftirliti ríkisins og Þjóðskrá íslands hins vegar er heimil vinnsla 
persónuupplýsinga, þar á meðal þeirra sem viðkvæmar geta talist, að því marki sem slík vinnsla telst 
nauðsynleg við framkvæmd laga þessara.“

Athygli vekur að í ákvæði 16. gr. er að finna frekari tillögur að ákvæðum um vinnslu 
persónuupplýsinga, þ. á m. að í 5. mgr. 13. gr. laga nr. 45/2007 verði að fínna víðtæka 
samkeyrsluheimild til handa Udendingastofnun. Þá er í fjölda annarra ákvæða frumvarpsins 
fjallað um vinnslu persónuupplýsinga eins og sjá má af eftirfarandi upptalningu á slíkum 
ákvæðum í frumvarpinu sem Persónuvernd hefur tekið saman eftir fljódega athugun: 4. gr., 9. gr., 
10. gr., 12. gr., b-liður 13. gr., 16. gr., 18. gr., 23. gr., 25. gr., 28. gr., 30. gr., 31. gr., 33. gr., 34. gr.,
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37. gr., 42. gr., 50. gr., 51. gr., 52. gr., 56. gr. og 57. gr. Má þar nefna að samhljóða ákvæði um 
heimild til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga og samkeyrslur og samkvæmt 16. gr. 
frumvarpsins er að finna í tillögu 33. gr. þess að breytingum og viðbótum við 10. gr. laga nr. 
139/2005 um starfsmannaleigur og tillögu 56. gr. þess að breytingum og viðbótum við 82. gr. 
laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðxrm.

Persónuvemd vekur athygli á hlutverki hennar samkvæmt 6. tölul. 3. mgr. 37. gr. laga nr. 
77/2000 um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, en þar kemur fram að stofnunin 
veitir umsagnir rnn setningu laga og annarra reglna sem þýðingu hafa fýrir persónuvemd. I ljósi 
þessa lögbundna hlutverks stofnunarinnar er gerð athugasemd við þau vinnubrögð að henni sé 
ekki sent slíkt frumvarp og hér um ræðir til umsagnar með eðlilegum fyrirvara. Þá vekur það 
athygli að aðeins sé óskað umsagnar um eitt af þeim fjölmörgu ákvæðum frumvarpsins sem lýtur 
að vinnslu persónuupplýsinga.

2 .

Heimildir til vinnslu viðkvœmrapersónuupplýsinga 
Bent skal á að Persónuvemd hefur ítrekað veitt umsagnir um tillögur að ákvæðum samhl)óða 
tdUögu frumvarpsins að nýrri málsgrein 4. mgr. 13. gr. laga nr. 46/2007, auk tillagna að slíku 
ákvæði í fleiri lagabálkum eins og fýrr er rakið. Hefur stofnunin þá bent á að kröfum til skýrleika 
lagaheimilda til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga hefur ekki verið fullnægt, en í því 
sambandi má til dæmis nefna umsögn stofnunarinnar, dags. 17. apríl 2002 (mál nr. 2002/213 hjá 
stofnuninni), um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 48/1988 um fangelsi og fangavist 
(þskj. 1019, 639. mál á 127. löggjafarþingi); umsögn stofnunarinnar, dags. 25. febrúar 2008 (mál 
nr. 2007/804 hjá stofnuninni), um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 97/2002 um 
atvinnuréttindi útlendinga og lögum nr. 47/1993 um fjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks 
innan Evrópska efnahagssvæðisins (þskj. 573, 338. mál á 135. löggjafarþingi); umsögn 
stofnunarinnar, dags. 29. febrúar 2008 (mál nr. 2008/89 hjá stofnuninni), um frumvarp til laga 
um breytingu á lögum nr. 96/2002 um útlendinga (þskj. 572, 337. mál á 135. löggjafarþingi); og 
umsögn stofnunarinnar, dags. 19. maí 2016, um frumvarp til útlendingalaga (þskj. 1180, 728. mál 
á 145. löggjafarþingi).

í  áðumefndri umsögn frá 25. febrúar 2008 (sbr. einnig kafla í fyrrgreindri umsögn frá 29. s.m.) 
segir meðal annars:

„I 1. mgr. 13. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að Vinnumálastofnun og lögreglu verði heimil 
vinnsla persónuupplýsinga, þar á meðal þeirra sem viðkvæmar geta talist, að því marki sem slík 
vinnsla telst nauðsynleg við framkvæmd laganna. I athugasemdum við ákvæðið segir að því sé ætlað 
að stuðla enn frekar að virku eftirliti með störfum útlendinga hér á landi.

Persónuvemd telur ákvæði þetta of víðtækt og óskýrt.

1. mgr. 13. gr. frumvarps þessa virðist ædað að vera sérstök lagaheimild til vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/2000.

I 1. mgr. 71. gr. stjómarskrár lýðveldisins Islands, nr. 33/1944, segir að allir skuli njóta friðhelgi 
einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þó megi, með sérstakri lagahcimild, takmarka þessi réttindi ef brýna 
nauðsyn ber til vegna réttinda annarra, sbr. 3. mgr. 71. gr. I athugasemdum við ákvæðið í greinargerð 
sem fylgdi fmmvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 segir að mjög raunhæft dæmi um svið, þar 
sem álitaefni vakrn um hvort brotið sé gegn friðhelgi einkahfs, sé skráning persónuupplýsinga. Þar 
reyni á hve langt megi ganga í skipulagðri skráningu á lífsháttum manns og högum og meðferð slíkra 
upplýsinga. Einnig kemur fram að með því að setja fram beina reglu um friðhelgi einkalífs sé ekki 
aðeins gert ráð fyrir því að skylda hvíli á ríldnu til að forðast afskipti af einkalífi manna og 
persónulegum högum, heldur beri því einnig að binda í löggjöf skýrar reglur um öflun, skráningu og



meðferð persónuupplýsinga, hvort sem um er að ræða meðferð stjómvalda eða einkaaðila á 
upplýsingunum.

Eins og fýrr segir gera lög nr. 77/2000, um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga, ráð fýrir 
því að löggjafínn geti takmarkað rétt einstaklingsins með því að heimila vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga með setningu sérlaga, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. laganna. I ljósi 71. gr. 
stjómarskrár hlýtur þó að verða að gera þær kröfor til löggjafans að hann mæli fýrir um takmörkun 
þessara réttinda með skýmm og ótvíræðum hætti. I samræmi við það segir í athugasemdum við 
ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. fmmvarps þess er síðar varð að lögum nr. 77/2000, að það ráðist af 
túlkun viðkomandi sérlagaákvæðis hvort skilyrði 2. tölul. sé fullnægt. Mat á því hvort lagastoð sé fýrir 
hendi ráðist hverju sinni af skýringu viðkomandi sérlagaákvæðis, en því meiri íhlutun í einkaKf 
einstaklingsins sem umrædd vinnsla hafi í för með sér þeim mun ótvíræðari þurfi lagaheimildin að 
vera.

Sé Ktið til meginreglna 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 um gæði gagna og vinnslu - sem eins og fyrr 
segir em efnislega sambærilegar skuldbindingum Islands skv. 5. gr. Evrópuráðssammngs um vem d 
einstaklinga varðandi vékæna vinnslu persónuupplýsinga - er Ijóst að þær hníga í sömu átt. Þar er t. a. 
m. mælt fýrir um að þess skuli gætt að persónuupplýsingar séu unnar með sanngjörnum, 
málefnalegum og lögmætum hætti, sbr. 1. tölul. ákvæðisins, en með því er átt við að meðferð og 
vinnsla persónuupplýsinga skuli gagnsæ og fýrirsjáanleg þannig að mönnum megi vera ljós hvaða 
upplýsingum stjómvöld og aðrir safna og skrá um þá. Einnig skal þess gætt að persónuupplýsingar 
séu fengnar í yfklýstum, skýrum, málefnalegum tilgangi, sbr. 2. tölul. ákvæðisins.

A f athugasemdum við 13. gr. fmmvarps þessa vkðist mega ráða að 1. mgr. ákvæðisins sé ætlað að 
tryggja tilteknum stjómvöldum, Vinnumálastofnun og lögreglu, viðbótarheimildk dl vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. þá athugasemd í  greinargerð að lagt sé til að þeim verði hermil 
vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga. Þessi stjórnvöld hafa nú þegar tilteknar heimildk til vinnslu 
persónuupplýsinga. Vinnumálastofnun er t.d. eðli málsins samkvæmt heimilt að vinna með 
upplýsingar sem lagðar em fram til þess að sýna fram á að skilyrði laga um veitingu atvinnuleyfis séu 
uppfyUt. Heimildk lögreglu til að vinna með persónuupplýsingar í þágu refsivörslu leiða af ákvæðum 
laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála og lögreglulaga nr. 90/1996. Með vísan til þekra 
sjónarmiða sem rakin hafa verið um kröfur til skýrleika sérlagaheimilda dregur Persónuvernd í efa að 
ákvæði 1. mgr. 13. gr. fmmvarps þessa sé tæk heimild til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, 
umfram það sem þegar leiðk af öðmm ákvæðum laga um valdheimildk Vinnumálastofnunar og 
lögreglu.

Persónuvemd leggur því til að annað hvort verði ákvæði þetta fellt niður eða, ef reynslan hefur leitt í 
ljós að valdheimildk Vinnumálastofnunar og lögreglu séu ófullnægjandi, að vegið verði og metið 
hvaða tilteknu heimildk þeim séu nauðsynlegar og þær verði síðan færðar í  lög með skýrari hætti.“

Persónuvemd áréttar þau sjónarmið sem rakin em í þessari tilvitnun í  fyrrgreinda umsögn 
stofnunarinnar frá 25. febrúar 2008. Eiga þau við um tillögur að heimildum til vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga í 16., 33. og 56. gr. fyrirliggjandi frumvarps með sama hætti og um 
samhljóða ákvæði þar að lútandi í 1. mgr. 13. gr. þess frumvarps sem umsögnin lýtur að.

3.
Heimildir til samkeyrslna

I tengslum við tillögur 16., 33. og 56. gr. fyrirliggjandi frumvarps að samkeyrsluheimildum áréttar 
Persónuvernd þau sjónarmið sem áður hafa komið fram í umsögnum stofnunarinnar í því 
sambandi, þ.e. að slíkar heimildir þurfa að byggjast á brýnum ástæðum og vera skýrar og 
afmarkaðar í ljósi meðalhófssjónarmiða. Má þar til dæmis nefna fyrrgreindar umsagnir frá 2008 
og 2016, en í umsögninni frá 2016 er meðal annars fjallað sérstaklega um þörfina á að tekin sé 
afstaða til þess hvað verði um niðurstöður samkeyrslna að þeim loknum. I fyrirhggjandi 
frumvarpi er ekki vikið að því. Nánar tiltekið segir um samkeyrslur í umræddri umsögn ffá 2016, 
þ.e. um frumvarp til údendingalaga eins og fyrr greink:



„Einnig leggur Persónuvemd áherslu á að heimildir til samkeyrslna upplýsinga þurfa að vera vandlega 
útfærðar svo að samkeyrslumar leiði ekki til óhóflegrar gagnasöfnunar. I ljósi þess telur 
Persónuvernd þörf á að í 2. mgr. 17. gr. frumvarpsins verði tilgreint hvaða upplýsingar eða flokka 
upplýsinga um útlendinga samkeyra megi að undangengnu slíku mati og að framan greinir. Þá bendir 
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.“

4.
íyn rvan  —  Arétting á stöðu Persónuvemdar 

sem lögbundins umsagnaraðila 
Að lokum skal eftirfarandi tekið fram: Alls ekki ber að telja Persónuvernd, með þeirri umsögn 
sem hún nú veitir um fýrirliggjandi frumvarp, hafa tekið tæmandi afstöðu til þeirra áhtaefna um 
vinnslu persónuupplýsinga sem á reynir í tengslum við frumvarpið. Ekki hefúr gefist tími til 
ítarlegrar, efnislegrar skoðunar og er áréttað að samkvæmt 6. tölul. 3. mgr. 37. gr. laga nr. 
77/2000 um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga hefur stofhunin það hlutverk að veita 
umsagnir um setningu laga og annarra reglna sem þýðingu hafa fýrir persónuvemd. Utilokað er, í 
ljósi verkefnastöðu Persónuvemdar, að vakta öh þingmál og lesa þau yfir til mats á því hvort þau 
falli undir þetta hlutverk stofnunarinnar. Verður hún að geta treyst því að þingið virði þetta 
lögbundna hlutverk og hafi hana á meðal þeirra aðha sem send er umsagnarbeiðni á fýrri stigum 
þegar um ræðir frumvörp með reglum um vinnslu persónuupplýsinga, ekki síst þegar shkar reglur 
em á meðal meginefnis viðkomandi fmmvarps. Þar sem þessa var ekki gætt við umfjöhun um 
það ffumvarp, sem hér um ræðir, er það afstaða Persónuvemdar að það hafi ekki hlotið þá 
vönduðu meðferð sem nauðsynleg er við setningu viðamikiha lagaákvæða um vinnslu 
persónuupplýsinga. Telur stofnunin því eðhlegt að frumvarpið verði annaðhvort dregið th baka 
eða, að öðrum kosti, að meiri tíma verði varið á yfirstandandi þingi tíl efnislegar umfjöhunar um 
fmmvarpið fyrir afgreiðslu þess úr nefnd.

F.h. Persónuvemdar,


