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I. Almennt
Vísað er til erindis allherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 30. maí 2018, þar sem Póst- 
og fjarskiptastofnun er gefínn kostur á því að veita umsögn um frumvarp til laga um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýisnga, sbr. þingskjal nr. 1026 —  619. mál.

Með fruvarpinu er ætlunin að innleiða í íslensk lög ákvæði persónuvemdarreglugerðar 
Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016 sem tók gildi innan sambandsins 
þann 25. maí sl.

Þar sem að um reglugerð frá Evrópusambandinu er að ræða er lítið svigrúm til aðlögunar eða 
breytinga þegar kemur að innleiðingu í landsrétt. Þá er reglugerðin ítarleg og umfangsmikil og 
mun Póst- og ijarskiptastofnun því ekki fjalla um ákvæði er varða almennar meginreglur um 
vinnslu persónuupplýsinga, vinnsluheimildir, flokkun persónuupplýsinga o.fl. sem munu gilda 
um vinnslu persónuupplýsinga hjá stofnuninni sjálfri heldur fyrst og fremst þann snertiflöt sem 
ákvæði reglugerðarinnar eiga við mjög sértæka vinnslu persónuupplýsinga sem fram fer innan 
netöryggissveitar Póst- og fjarskiptastofnunar og lýtur að vemd net- og upplýsingaöryggis hér 
á landi.

II. Vinnsluheimildir GDPR m.t.t. net- og upplýsingaöryggis
í ákvæði 47. gr. a í fjarskiptalögum nr. 81/2003 og reglugerð nr. 475/2013, um málefni CERT- 
IS er fjallað um hlutverk netöryggissveitar Póst- og fjarskiptastofnunar. í ffamangreindu 
lagaákvæði og reglugerð er netöryggissveitinni ætlað mikilvægt hlutverk þegar kemur að 
upplýsingaöryggi fjarskiptaneta og annarra ómissandi upplýsingainnviða hér á landi. Er 
sveitinni í fyrsta lagi ætlað ákveðið almannavamarhlutverk, þ.e. að fylgjast með og vakta ógnir 
sem steðja að Islandi í heild og að vera tengiliður íslenskra stjómvalda á alþjóðlegum vettvangi 
þegar kemur að viðbragðsvömum net- og upplýsingaöryggis. I öðru lagi er markmið með starfi 
sveitarinnar að fyrirbyggja og draga úr hættu á netárásum og öðrum öryggisatvikum eins og 
kostur í netumdæmi sínu en það nær til þjónustuhóps sveitarinnar, þ.e. fjarskiptafyrirtækja og 
þeirra rekstraraðila ómissandi upplýsingainnviða sem gert hafa þjónustusamning við 
netöryggissveitina.

I farvatninu em þó ákveðnar breytingar á umfangi starfsemi sveitarinnar en í samgöngu- og 
sveitarstjómarráðuneytinu er nú unnið að gerð ffumvarps til innleiðingar á svo kallaðri NIS- 
tilskipunu, þ.e. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/1148 frá 6. júlí 206 varðandi
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ráðstafanir til að ná háu sameiginlegu öryggisstigi í net- og upplýsingakerfiim í öllu 
Sambandinu.
Samkvæmt tilskipuninni skulu aðildarríki skilgreina rekstraraðila mikilvægrar þjónustu hvers 
lands sem að munu falla undir ákvæði tilskipunarinnar sem og stafræna þjónustuveitendur, svo 
kallaðir rekstraraðilar mikilvægra innviða. Settar eru kröfur á umrædda aðila til að viðhafa 
ákveðið skipulag upplýsingaöryggis á net- og upplýsingakerfum sínum sem lúta eftirliti hins 
opinbera. Þá gerir tilskipunin jafnframt kröfu til að starfrækt sé í hverju aðildarríki 
viðbragðsteymi vegna váatvika er varða netörggi, sbr. I. viðauka við tilskipunina, sem skal 
annast vöktun atvika á landsstigi, veita virka greiningu á áhættum og atvikum og veita 
stöðumynd af þeim netógnum sem uppi eru, bregðast við atvikum og tilkynna og miðla 
upplýsingum til hlutaðeigandi hagsmunaaðila um áhættur og atvik. Hér á landi er nú þegar 
starfandi tilgreint viðbragðsteymi, þ.e. framangreind netöryggissveit Póst- og 
fjarskiptastofnunar.

Innleiðing NlS-tilskipunarinnar kallar á mjög sértæka vinnslu persónuupplýsinga í ákveðnum 
afmörkuðum tilgangi. Er í fyrsta lagi um að ræða upplýsingar um netumferð í og við net- og 
upplýsingakerfi rekstraraðila mikilvægra innviða. Slíkar upplýsingar, svo sem IP-tölur, port 
sendanda og viðtakanda, tölvupóstfong og URL sem kerfi rekstraraðilans tengist eru 
persónugreinanlegar og því þarf vinnsla þeirra að byggjast á lögmætri vinnsluheimild skv. 
persónuvemdarlögum. Slík heimild er einmitt veitt með GDPR en í 49. formálsorða hennar er 
sérstaklega vísað til þess að vinnsla sem þessi, að því marki sem hún er beinlínis nauðsynleg 
og hófleg til að tryggja net- og upplýsingaöryggi, teljist til lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila. 
Er sérstaklega tekið sem dæmi að þetta gæti t.d. falið í sér að komið sé í veg fyrir óheimilan 
aðgang að rafrænum fjarskiptanetum og dreifingu spilliforrita og til að stöðvaðar séu atlögur að 
þjónustumiðlun og skemmdir á tölvum og rafrænum ljarskiptakerfum. Með net- og 
upplýsingaöryggi er í þessu samhengi átt við getu nets eða upplýsingakerfis til að standast, á 
tilteknu öryggisstigi, atburði sem verða fýrir slysni eða aðgerðir sem eru ólögmætar eða 
skaðlegar og stofna í hættu aðgengileika, sannvottuðum uppmna, heilleika og leynd vistaðra 
eða sendra persónuupplýsinga, og öryggi tengdrar þjónustu sem er boðin eða er aðgengileg um 
þessi net og kerfi, af hálfu opinberra yfirvalda, viðbragðsteymis vegna neyðartilvika er varðar 
tölvuöryggi (CERT), viðbragðsteymis vegna váatvika er varða tölvuöryggi (CSIRT), þeirra sem 
reka rafræn fjarskiptanet og -  þjónustu og þeirra sem útvega öryggistækni og þjónustu.

í öðru lagi getur komið til annarrar tegundar vinnslu persónuupplýsinga hjá netöryggissveitinni, 
þ.e. eins konar neyðarmiðlunar á upplýsingum sem netöryggissveitinni berast þegar netárásir 
hafa átt sér stað. Hér getur verið erfitt að segja til um hvaða upplýsingar um ræðir enda fer það 
allt eftir því hvaða hvert er andlag árásarinnar. En tilgangur miðlunar sem þessarar er að koma 
í veg fyrir eða a.m.k. draga úr tjóni sem hinir skráðu, þ.e. einstaklingar sem upplýsingamar 
varða, geta orðið fyrir. Vinnsluheimild fyrir miðlun sem þessari, án samþykkis hins skráða, 
byggist í raun á almannahagsmunum eða brýnum vemdarhagsmunum viðkomandi einstaklings, 
skv. nýrri GDPR. Við innbrot í vefkerfi Vodafone í nóvember 2013 reyndi á atvik sem þetta 
þar sem leyninúmerum og kortanúmemm þúsunda einstaklinga var stolið og þau birt á 
intemetinu. I slíku tilviki hefði verið nauðsynlegt fyrir netöryggissveitina að geta miðlað 
umræddum upplýsingum til fjármálastofnanna svo þær gætu gripið til viðeigandi 
vemdarúrræða fyrir viðkomandi einstakling. Vert er að nefna að öllum upplýsingum sem 
þessum er eytt hjá netöryggissveitinni eftir að miðlun til hlutaðeigandi aðila hefur átt sér stað. 
Hér er í raun um einskiptisaðgerð að ræða af hálfu netöryggissveitarinnar.

í þriðja lagi er nauðsynlegt fyrir netöryggissveitina að geta tekið á móti og miðlað mjög 
afmörkuðum hluta upplýsinganna til erlendra yfirvalda, systursveita og annarra aðila er sinna
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net- og upplýsingaöryggi. Er hér um að ræða upplýsingar sem varða þá einstaka netógnir og 
hættur sem greindar hafa verið af sveitinni. Hér er í raun um að ræða vinnslu persónuupplýsinga 
á grundvelli almannahagsmuna og þjóðaröryggis. Netógnir og -glæpir þekkja ekki hefðbundin 
landamæri og því er alþjóðasamstarf á þessu sviði gríðarlega mikilvægt til að hægt sé að vemda 
með sem bestum hætti þau net- og upplýsingakerfi sem teljast til mikilvægra innviða. Er í NIS- 
tilskipuninni jafnframt kveðið á um mikilvægi slíks samstarf og settir á stofn evrópskir 
samstarshópar hvað þetta varðar og net viðbragsteyma til að stuðla að þraun trausts og tiltrúar 
milli aðildarríkja og til að stuðla að skjótvirkri og árangursríkri samvinnu.

Aðgangur netöryggissveitarinnar, viðbragðsteymis vegna váatvika er varðar net- og 
upplýsingaöryggi, að gögnum er grundvallarforsenda þess að sveitin geti sinnt lögbundnu 
hlutverki sínu samkvæmt núgildandi ákvæði fjarskiptalaga og komandi laga er innleiða NIS- 
tilskipunina og þeim verkefnum sem viðauki I við NlS-tilskipunina kveður á um. Póst- og 
ijarskiptastofnun leggur því ríka áherslu á að framangreind atriði verði áréttað í nefndaráliti 
allsherjar- og menntamálanefndar. Um er að ræða lágmarks- og grundvallarvinnsluheimilidir 
fýrir viðbragðsteymi líkt og netöryggissveitina til að tryggja með sem bestum hætti þær 
upplýsingar, þ.m.t. perónuupplýsingar, sem finnast í net- og upplýsingakerfum mikilvægra 
innviða hér á landi.

III. Takmörkunarákvæði GDPR m.t.t. net- og upplýsingaöryggis
í III. kafla GDPR er fjallað um réttindi skráðs einstaklings og skiptist kaflinn upp í fimm þætti. 
I 1. þætti kaflans, sbr. 12. gr., er fjallað um gagnsæi upplýsinga, tilkynningar og nánari reglur 
til að skráður einstaklingur geti neytt réttar síns. í 2. þætti kaflans, sbr. 13.-15. gr. er fjallað um 
upplýsingar og rétt til aðgangs að upplýsingum. í 3. þætti kaflans, sbr. 16.-20. gr., er fjallað um 
rétt til leiðréttingar og eyðingar. í 4. þætti kaflans, sbr. 21. og 22. gr., er fjallað um andmælarétt 
og sjálfvirka einstaklingsmiðaða ákvörðunartöku. í 5. þætti kaflans, sbr. 23. gr., er svo að lokum 
fjallað um takmarkanir, þ.e. heimild til að takmarka gildissvið skyldna og réttinda sem um getur 
í framangreindum þáttum kaflans, sbr. 12-22, ásamt 34. gr. og einnig í 5. gr. GDPR.

Athygli vekur, að mati Póst- og fjarskiptastofnunar, að takmörkunarheimildir skv. 23. gr. GDPR 
virðast ekki nýttar að fullu í því frumvarpi sem hér er til urnræðu til innleiðingar á reglugerðinni. 
117. gr. frumvarpsins er framangreind takmörkunarheimild innleidd en samkvæmt 3. og 4. mgr. 
greinarinnar nær sú takmörkunarheimild einungis til 13.-15. gr. reglugerðarinnar, þ.e. til 1. og
2. þáttar III. kafla GDPR, en ekki 3. og 4. þáttar líkt og GDPR kveður jafnframt á um að 
takmarka megi gildisvið á.

Að mati Póst- og fjarskiptastofnunar þarf að bæta hér úr enda ljóst að um gríðarlega mikilvæga 
takmörkunarheimild getur verið að ræða. Áréttað er að 1. mgr. 23. gr. GDPR gerir kröfu um að 
takmörkun sé sett með löggjafarráðstöfun og því þarf ávallt að koma til kasta Alþingis til að 
takmörkun sem þessi sé heimil, annað hvort með setningu sérákvæða eða á grundvelli 
nákvæmra raglurgerðaheimilda. Ekki er því um sjálfkrafa takmörkun að ræða sem að 
ábyrgðaraðilar geta vísað til með einhverjum hætti í vinnslu sinni.

í 73. lið formálsorða reglugerðarinnar er fjallað um framangreinda takmörkunarheimild en það 
segir að landslög geti kveðið „ ... á um að takmarka megi sértœkar meginreglur og rétt á 
upplýsingum, aðgang að persónuupplýsingum og leiðréttingu á þeim eða eyðingu þeirra, rétt 
til að flytja eigin gögn, rétt til andmæla, ákvarðanir sem byggjast á gerð persónusniðs, ásamt 
tilkynningum tilskráðs einstaklings um öryggisbrotvið meðferð persónuupplýsinga ogtilteknar 
tengdar skyldur ábyrgðaraðila, að því marki sem nauðsynlegt er og hóflegt í lýðrœðisþjóðfélagi 
til að vernda almannaöryggi, ... “.
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í ákvæðum GDPR er því gert ráð fyrir að takmarka megi skyldur ábyrgðaraðila og réttindi 
einstaklinga á grundvelli ákveðinna sjónarmiða, enda séu takmörkunin byggð á meðalhófi og 
virði eðli grundvallarréttinda og mannfrelsis. í 1. mgr. 23. gr. er að finna upptalningu á þeim 
sjónarmiðum sem takmörkun getur byggt á. Þau sjónmarmið sem m.a. eru talin upp eiga með 
beinum hætti við um starfsemi netöryggissveitarinnar, þ.e. sjónarmið er lúta að þjóðaröryggi 
og almannaöryggi, sbr. a. og c. liðir 1. mgr. greinarinnar. Hlutverk og markmið áðumefndrar 
NlS-tilskipunarinnar, líkt og fram kemur í fyrstu liðum formála hennar er að verja net- og 
upplýsingakerfi mikilvægra innviða hvers lands enda skiptir áreinaleiki og öryggi þeirra 
sköpum fyrir efnahagslega og samfélagslega starfsemi landsins og Sambandsins. Geta netógnir 
og árásir hamlað atvinnustarfsemi, valdið verulegu ijárhagslegu tjóni, grafið undan trausti 
notenda og valdið miklu tjóni á efnahagi Sambandsins og því er öryggi net- og upplýsingakerfa 
þess nauðsynlegt fyrir snurðulausa starfsemi hvers aðildarríkis og hins innri markaðar. Auk 
þessa hafa dæmi hér á landi sýnt að einstaklingar geta orðið fyrir beinum skaða í slíkum árásum.

Takmörkunarákvæði sem þetta er í raun ekki nýtt af nálinni því í núgildandi 
persónuvemdarlöggjöf nr. 77/2000 kemur fram í 1. málsl. 2. mgr. 3. gr. að „ [ájkvæði 16., 18 — 
21., 24., 26., 31. og 32. gr. laganna gilda ekki um vinnslu persónuupplýsinga sem varða 
almannaöryggi, landvarnir, öryggi ríkisins og starfsemi ríkisins á sviði refsivörslu. “. Tilgreind 
ákvæði fjalla fyrst og fremst um upplýsingarétt hins skráða og upplýsingaskyldu til hins skráða 
og tilkynningarskyldu til Persónuvemdar. Þannig gera núgildandi persónuvemdarlög ráð fyrir 
því að takmarka megi rétt hins skráða á grundvelli ákveðinna almannahagsmuna, þ.e. þegar um 
er að ræða almannaöryggi, landvamir ríkisins, öryggi þess og starfsemi á sviði refsivörslu.

I starfsemi netöryggissveitarinnar er verið að vinna með nokkuð magn persónugreinanlegra 
upplýsinga. Upplýsingar em ekki alltaf greindar niður á persónu en þegar að einstakar 
upplýsingar eru skoðaðr sérstaklega er ávallt um að ræða skoðun á upplýsingum sem byggir á 
ákveðnum gmn um að eitthvað vafasamt sé að eiga sér stað, þ.e. einhver ógn geti verið uppi, 
t.a.m. í formi óeðlilegrar IP-umferðar, óeðliegrar tölvupóstsendingar o.þ.h. Það er því 
mikilvægt að starf sem þetta gangi sem skjótast fyrir sig enda getur tími sem gefst til að bregðast 
við netógnum verið mjög skammur. Það getur því verið nauðsynlegt og í samræmi við 
takmörkunarákvæði 23. gr. GDPR að vikið sé frá þeim réttinum einstaklinga sem einnig er að 
finna í 3 og 4. þætti III. kafla GDPR, líkt og rétt til takmörkunar á vinnslu, tilkynningarskyldu 
ábyrgðaraðila varðandi leiðréttingu persónuupplýsinga og andmæalaréttur hins skráða svo 
eitthvað sé nefnt, en ekki einungis 1. og 2. þætti kaflans.

Það er gríðarlega mikilvægt að við innleiðingu GDPR, með frumvarpi því sem liggur fyrir 
allsherjar- og menntamálanefnd, að öll þau ákvæði sem reglugerðin kveður á um að heimila 
megi takmörkun á verði nýtt og tilgreind í innlendum lögum um persónuvemd og vinnslu 
persónuupplýsinga, þ.e. ákvæði 16. -  22. gr. GDPR auk þeirra sem 17. gr. frumvarpsins kveður 
nú á um. Telur Póst- og fjarskiptastonfun nauðsynlegt að þessu verði breytt í meðferðum 
nefndarinnar á fmmvarpinu.

IV. Lokaorð
Líkt og fram kom í upphafi þessarar umsagnar Póst- og ijarskiptastofnunar er fyrst og fremst 
ijallað um þá sértæku vinnslu persónuupplýsinga sem á sér stað hjá netöryggisveit 
stofnunarinnar í þágu net- og upplýsingaöryggis mikilvægra innviða hér á landi. Hefur verið 
lýst mikilvægi þess að í nefndaráliti allsherjar- og menntamálanefndar verði áréttaðar heimildir 
netöryggissveitarinnar, sbr. umijöllun í II. Kafla hér að framan. Þá hefur verið bent á ákveðinn 
annmarka í því frumvarpi sem nú liggur til grundvallar innleiðingu GDPR, þ.e. varðar 
takmörkunarheimildir 23. gr. GDPR en þær hafa ekki verið nýttar að fullum hætti í 17. gr.
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frumvarpsins að mati stofnunarinnar. Leggur Póst- og fjarskiptastofnun ríka áherslu á að 
nefndin breyti ákvæðinu með þeim hætti að takmörkunarástæður nái jafnframt til 3. og 4. þátta
III. kafla GDPR. Skortur á takmörkunarheimildum þessum getur haft mikil áhrif á starfsemi 
netöryggissveitar við vernd upplýsinga, þ.á.m. persónuupplýsinga, í net- og upplýsingakerfum 
mikilvægra innviða hér á landi.

Það væri slæmt til þess að hugsa að almenn lög um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga 
kæmu í veg fyrir að hægt væri að beita viðeigandi ráðstöfunum til vemdar persónuupplýsingum 
þegar mest á reynir, þ.e. í netárásum sem beinast að viðkvæmum upplýsingum í mikilvæðum 
innviðum hér á landi.

Póst- og íjarskiptastofnun er reiðubúin að koma á fund nefndarinnar til að íylgja eftir umsögn 
þessari sé þess óskað af nefndinni. Að mati stofnunarinnar er um mikilvægt mál að ræða enda 
ljóst að netógnir og árásir á intemetinu geta varðar hvort tveggja hagsmuni einstaklinga og 
þjóðfélagsins í heild. Mikilvægt er að möguleikar netöryggissveitar til að verjast slíkum ógnum 
verði ekki takmarkaður með innleiðingu GDPR enda ljóst að við samningu reglugerðarinnar 
var sérstaklega áréttað mikilvægi net- og upplýsingaöryggis innan Sambandsins.

Virðingarfyllst,


