
Allsherjar- og m enntam álanefnd Alþingis

Reykjavík, 5. júní 2018

Efni: Frumvarp til laga um persónuvemd ogvinnslu persónuupplýsinga, 622. mál.

Vísað er í tölvupóst frá nefndasviði Alþingis, dags. 1. júní sl., þar sem óskað er eftir umsögn 
Þjónustu- og þekkingarm iðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með sam þæ tta sjón- 
og heyrnarskerðingu, hér kölluð M íðstöðin, um ofangreint frum varp.

Miðstöðin vill byrja á því að lýsa yfir ánægju sinni með að verið sé að fara yfir og skoða mál sem 

varðar persónuvernd, enda er um mjög m ikilvægan m álaflokk að ræða sem hefur ekki fengið 
nægilega mikla um fjöllun og því brýnt að endurskoða löggjöf, um gjörð og fleira í þessum 
málum. M iðstöðin saknar þó þess að skort hefur upp á sam starf milli aðila ríkisins í þessum 
efnum. Um er að ræða mjög stórt verkefni og náið og öflugt sam starf í þessum málum í 
ríkisrekstri hefði hjálpað mikið upp á þá vinnu sem ríkisstofunum  hefur verið uppálagt að vinna 
þrátt fyrir að ekki liggi fyrir endanleg löggjöf á sviðinu. M iðstöðin hefur verið að vinna að þessu 

sviði en mjög hefur skort upp á aðstoð frá hinu opinbera í þeim efnum og óljóst hvaða þjónustu 
er hægt að fá hjá ráðuneytum  og fleiri aðilum. Stofnanir standa fram m i fyrir verulegum  
kostnaði og vinnu þegar kem ur að þessu sviði en hægt hefði verið að spara umtalsverða 
fjárm uni og tíma með nánu sam starfi ríkisaðila.

í þessari vinnu hefur því verið haldið fram að stofnanir og fyrirtæki geti reiknað með sektum 
upp frá 100 þús. kr. til 1,2 milljarða kr. Einnig hefur því verið haldið fram að ríkið geti breytt 

þeirri upphæð við lögfestingu um ræddra laga. Hér með er óskað eftir því að Alþingi kanni það 
og breyti um ræ ddum  sektarákvæ ðum , felli þau niður þegar kem ur að opinberum  stofnunum  

eða lækki verulega í sam ræ m i við íslenskan veruleika.

Virðingarfyllst

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
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