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Persónuvernd

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Þjóðsktá íslands

Persónuvemd vísar tdl beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 28. febrúar 2018 um 
umsögn stofnunarinnar um frumvarp til laga um Þjóðskrá Islands (339. mál á 148. löggjafarþmgi 
2017-2018, þskj. 450). Með frumvarpinu er kgt til að sett verði ný lög um Þjóðskrá íslands. Er 
frumvarpinu ætkð að setja ramma utan um stofnunina Þjóðskrá íslands, verkefni hennar og 
hlutverk. Þannig kveður frumvarpið á um yfirsýn hennar, skipulag, markmið, verkefni og 
hlutverk.

Það ákvæði frumvarpsins sem einkum varðar vinnslu persónuupplýsinga er 3. gr., varðandi 
hlutverk Þjóðskrár íslands. Kemur þar fram í 1. rngr. að Þjóðskrá skuh með starfsemi sinm gæta 
upplýsinga um einstakhnga, lögaðila og fasteignir með því að safha, varðveita, uppfæra og miðla 
þeim upplýsingum á öruggan hátt. Þá skuh Þjóðskrá stuðla að því að starfsemi hennar þróist í 
samræmi við þarfir samfélagsins og tækninýjungar. I 2. mgr. frumvarpsins er hlutverk Þjóðskrár 
nánar úthstað í tölul. a.-j, þ. á m. að hún sjái um þjóðskrá og tengdar skrár, sjái um að viðhalda 
og láta í té stofn til útgáfu vegabréfa og annarrar skilríkjaútgáfu og gefi út rafræn auðkenni. I 3. 
mgr. frumvarpsins kemur fram að Þjóðskrá sé heimilt að safna saman, vinna úr og birta 
tölfræðilegar upplýsingar á sviði lögbundinna verkefna hennar að fullnægðum heimildum laga 
sem um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga gilda hverju sinni. Loks er í 4. mgr. kveðið 
á um heimild ráðherra til að setja á stofn fagráð með fuhtrúum stofnunarinnar, hagsmunaaðUa og 
annarra aðUa í þeim tilgangi að vera vettvangur samráðs og upplýsingaskipta á fagsviðum 
stofnunarinnar.

Persónuvemd bendir á að hvorki í ákvæði 3. gr. né annars staðar í frumvarpinu er skýrlega
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kveðið á um hlutverk Þjóðskrár íslands hvað varðar útgáfu og notkun kennitalna. Telur 
stofnunin mikilvægt að skýrt verði í ákvæðum laga á grundvelh frumvarpsins hvaða reglur þar 
gildi, en sérstök rök eru til að kennitölur njóti lagavemdar, eins og stofnunin hefur bent á áður í 
umsögnum sínum, sbr. umsögn Persónuverndar um ffumvarp til laga um Þjóðskrá Islands, dags. 
5. febrúar 2015 (mál stofnunarinnar nr. 51/2015.)

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

F.h. Persónuverndar,


