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Efiii: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á stjómsýslulögum (tjáningarfrelsi og 
þagnarskylda), 493. mál

Persónuvemd vísar til beiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis firá 5. febrúar 2019 um 
umsögn um fmmvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum (þskj. 809, 493. mál á 149. 
löggjafarþingi).

Með frumvarpinu er lagt til að gera breytingar á 1., 2., og 3. gr. laganna ásamt því að bæta við nýjum 
X. kafla, Tjáningarfrelsi, þagnarskylda o.fl., með átta nýjum greinum, 41.-48. gr. og breytast númer 
annarra kafla og greina samkvæmt því.

Persónuvemd hefur farið yfir efni frumvarpsins og gerir athugasemdir við eftirfarandi atriði:

1.
Um b-lið 42. gr. jrumvarpsins  -  Þagnarskylda 

I b-lið 1. mgr. 42. gr. fmmvarpsins segir:

„Hver sá sem starfar á vegum ríkis eða sveitarfélaga er bundinn þagnarskyldu um upplýsingar sem eru 
trúnaðarmerktar á grundvelli laga eða annarra reglna, eða þegar að öðm leyti er nauðsynlegt að halda 
þeim leyndum til að vernda verulega opinbera hagsmuni eða einkahagsmuni.“

Er síðan talið upp í 9 töluliðum það sem fellur undir fyrrgreinda þagnarskyldu.

I 8. tölul. ákvæðisins er tilgreint að einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt 
að leynt fari falli undir þagnarskylduákvæðið. I 2. málsl. sama töluliðs er afmarkað hvaða upplýsingar 
falla utan þ agnars líyldunnar, en þar segir:

„Undir ákvæðið falla ekki upplýsingar um fæðingardag, fæðingarstað, kennitölu, hjúskaparstöðu, 
starfsheiti, vinnustað, dvalarstað eða lögheimili manns nema þær tengist náið upplýsingum sem 
þagnarskylda ríkir um.“
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Ljóst er að upplýsingar samkvæmt framangreindu ákvæði teljast til persónuupplýsinga sem faila undir 
lög nr. 90/2018 um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga (pvl.). I því sambandi bendir 
Persónuvemd á að til að vinnsla persónuupplýsinga sé heimil ber að uppíýUa eitthvert sldlyrða 9. gr. 
laganna. Auk þess ber við vinnslu persónuupplýsinga ávallt að fara að öllum meginreglum um vinnslu 
persónuupplýsinga sem koma fram í 8. gr. pvl. Meðal annars að þær séu unnar með lögmætum, 
sanngjörnum og gagnsæjum hætti og að þær séu fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum og 
málefnalegum tilgangi. Þær séu nægjanlega viðeigandi og ekki unnar frekar í öðmm og 
ósamrýmanlegum tilgangi. Þá ber að líta til 7. gr. laga nr. 80/2018 um lögheimili og aðsetur um heimild 
að fá lögheimili dulið í þjóðskrá. Persónuvernd leggur því til að 2. málsliður b-liðs 8. tölul. 42. gr. hljóði 
svo:

„Undir ákvæðið falla ekki upplýsingar um fæðingardag, fæðingarstað, kennitölu, hjúskaparstöðu, 
starfsheiti, Unnustað, dvalarstað eða lögheimili manns nema þær tengist náið upplýsingum sem 
þagnarskylda ríkir um, en farið skal að lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Auk 
þess er óheimilt að veita upplýsingar um lögheimiii sé í gildi ákvörðun Þjóðskrár Islands um dulið 
lögheimili á grundvelli laga um lögheimili og aðsetur.“

2.

Um c-lið 1. mgr. 43. gr. frumvarpsins  -  Takmarkanir og brottfall á þagnarskyldu

í c-lið 1. mgr. 43. gr. er gert ráð fyrir heimild stjómvalds til að miðla upplýsingum sem háðar em 
þagnarskyldu til þriðja manns hafi bær aðili gefið samþykki sitt til þess. Segir að einungis sá sem eigi 
þá hagsmuni sem þagnarskyldureglunum sé ætlað að vemda eða sá sem upplýsingarnar varði beinlínis 
sé bær til að gefa samþykki sitt enda sé hann nægilega heill heilsu. Ef í sama skjali séu viðkvæmar 
upplýsingar um fleiri en einn einstakling sem séu undirorpnar þagnarskyldu verði að afla samþykkis 
þeirra allra svo miðla megi upplýsingunum. Þá segir:

„Einungis sá, sem á þá hagsmuni sem þagnarskyldureglunum er ætlað að vernda, eða sá, sem 
upplýsingarnar varða beinlínis, er bær til að gefa samþykki sitt. Um samþykki til að miðla 
persónuupplýsingum fer samkvæmt lögum um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga“.

A f þessu tilefni vill Persónuvernd minna á að samþykki til vinnslu persónuupplýsinga þarf að uppfýlla 
ýmis skilyrði, m.a. um að það sé frjálst og óþvingað. Hafi hinn skráði veitt samþykki vegna þess að 
honum hafi þótt hann vera nauðbeygður til þess, s.s. vegna þess að hann myndi að öðrum kosti þurft 
að sæta mismunun af hendi stjómvalds, gæti niðurstaðan orðið sú að samþykki hans hafi verið ógilt. 
Niðurstaðan ræðst af mati á aðstæðum hverju sinni. Það er og ljóst að aðstöðumunur stjórnvalds og 
einstaklings er mikill og getur það haft áhrif á fýrrgreint mat.

I lögum nr. 90/2018 er gerður greinarmunur á samþykki einstaklinga fyrir vinnslu almennra 
persónuupplýsinga og viðkvæmra persónuupplýsinga. Þegar um viðkvæmar persónuupplýsingar er að 
ræða er gerð krafa um afdráttarlaust samþykki hins skráða í þágu eins eða fleiri markmiða og er það 
ábyrgðaraðila að sýna fram á að skráður einstaklingur hafi samþykkt vinnslu persónuupplýsinga sinna 
samkvæmt nánari skilyrðum 7. og 8. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. Telur Persónuvemd rétt að árétta 
mikilvægi þess að samþykki fullnægi þessum kröfum.
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3.
Um c-lið 2. mgr. 43. gr. frumvarpsins - Takmarkanir og brotifall á þagnarskyldu 

I c-lið 2. mgr. 43. gr. segir:

„Hcimilt er að birta tölfræðiupplýsingar sem byggðar em á upplýsingum um einkahagsmuni sem háðar 
eru þagnarskyldu, enda séu persónugreinanlegar upplýsingar ekki veittar og úrtakið það stórt að ekki sé 
hægt að greina um hvaða einstaklinga er að ræða“.

Persónuvernd minmr á að ekki aðeins stærð úrtaks heldur einnig það hvernig breytur eru afmarkaðar 
getur haft áhrif á það hvort unnt sé að persónugreina einstaklinga. Til dæmis gæti rúnnun á aldri komið 
í veg fyrir slíkt. Persónuvernd leggur því til að á eftir orðunum „úrtakið það stórt“ verði bætt við 
orðunum „og breytur þannig afmarkaðar“.

4.

Um 5. gr. - Breytingar á öðrum lögum

I 5. gr. eru taldir upp lagabálkar sem á grundvelli þessa fmmvarps yrði bætt við ákvæði með vísun til 
liins nýja kafla stjórnsýslulaga sem lagður er til í frumvarpinu. Vekur það athygli Persónuvemdar að í 
upptalningunni sé ekki að finna lög nr. 54/1962 um þjóðskrá og almannaskráningu, þar sem Þjóðskrá 
Islands er skráarhaldari. Samkvæmt þeim lögum sýsla starfsmenn Þjóðskrár íslands m.a. með 
viðWæmar persónuupplýsingar, t.a.m. um stjórnmálaskoðanir (kjörskrá), trúarskoðanir og 
þjóðernislegan uppmna.

Ekki em að öðm leytá gerðar athugasemdir við efni fmmvarpsins. Verði frekari umsagnar óskað um 
einstök atriði verður hún fuslega veitt.

F.h. Persónuverndar,

Þórður Sveinsson Rebekka Rán Samper

3




