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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi

Persónuvernd vísar til beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 27. febrúar 2019 um 
umsögn um frumvarp til laga um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi (þskj. 932, 555. mál á 
149. löggjafarþingi).

Með fmmvarpinu er lagt til að sett verði lög til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) 2016/680 frá 27. apríl 2016 þar sem mælt er fyrir um reglur um vinnslu persónuupplýsinga í 
löggæslutilgangi. Er tilskipuninni ætlað að tryggja að í gildi sé lagarammi þar að lútancli, en 
persónuverndarreglugerðin (ESB) 2016/679 gildir ekki á umræddu sviði, sbr. d-lið 2. mgr. 2. gr. hennar.

Að gefnu tiJefni tekur Persónuvernd fram að takmarkað samráð var haft við stofnunina við samningu 
þessa fmmvarps. Persónuvernd gerir athugasemdir við eftirfarandi atriði:

/.
Um 3. mgr. 3. gr. og a-lið 5. tölul. 37. gr. frumvarpsins

I 3. mgr. 3. gr. fmmvarpsins er tekið fram að reglur þess gildi ekki um vinnslu persónuupplýsinga hjá 
lögmætum yfirvöldum sem fram fari í þágu öryggis og varnarmála. Þá er í a-lið 5. tölul. 37. gr. 
frumvarpsins gert ráð fyrir viðbót við 6. mgr. 4. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga, þess efnis að þau gildi ekki heldur um slíka vinnslu. Um hana myndu þá engar 
reglur gilda, en það telur Persónuvernd ótækt í ljósi gmnnreglu 71. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi 
einkalífs. Jæggur því stofnunin til að umrædd ákvæði frumvarpsins verði felld brott.

2.
Um 4. og 14.—16.gr. fmmvarpsins

Samkvæmt d-lið 1. mgr. 4. gr. fmmvarpsins, sbr. sama ákvæði tilskipunarinnar, skal þess gætt að 
persónuupplýsingum, sem eru óáreiðanlegar eða ófullkomnar, miðað við tilgang \dnnslu þeirra, sé eytt 
eða þær leiðréttar án tafar. Þá segir í e-lið sömu málsgreinar, sbr. sama ákvæði tilskipunarinnar, að
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persónuupplýsingaf skuli varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl á skráða einstaklinga 
lengur en þörf krefji miðað við tilgang vinnslu.

Tengd ákvæði er að finna í 14.-16. gr. frumvarpsins þar sem framangreindar mcginreglur eru útfærðar 
nánar, sbr. einnig 16. gr. tilskipunarinnar. Kemur fram í 14. gr. frumvarpsins að um varðveislu 
persónuupplýsinga fari eftir lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og lögum um 
opinber skjalasöfn. Þá segir að hinn skráði eigi rétt á að fá persónuupplýsingum er varða hann sjálfan 
eytt án óþarfa tafar ef í ljós komi að vinnsla þeirra hafi brotið gegn gmnnreglum 4. gr. fmmvarpsins 
eða 6. gr. þess, þar sem fjallað er um heimild til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga og persónusniða, 
sem og þegar skylt sé að lögum að eyða upplýsingunum. Eins og fram kemur í athugasemdum í 
greinargerð við 14. gr. er gert ráð fyrir að hér ræði um nokkuð þrönga undanþáguheimild í ljósi löggjafar 
um opinber skjalasöfn.

115. gr. fmmvarpsins er auk þess tekið fram að ábyrgðaraðili vinnslu skuli að eigin frumkvæði eða að 
beiðni hins skráða leiðrétta rangar upplýsingar, en í því skyni skuli hann auka við upplýsingar eða 
uppfæra þær, eftir atvikum með viðtöku viðbótarupplýsinga frá hinum skráða. Þá segir í 16. gr. 
frumvarpsins að í stað eyðingar persónuupplýsinga samkvæmt 14. gr. skuli ábyrgðaraðili auðkenna 
varðveislu þeirra í þeim tilgangi að takmarka frekari vinnslu þeirra ef hinn skráði vefengi að 
persónuupplýsingar séu réttar og ekki sé unnt að ganga úr skugga um hvort svo sé eða ef nauðsynlegt 
sé að varðveita upplýsingarnar sem sönnunargögn.

Ljóst er að þær upplýsingar, sem til verða innan refsivörslukerfisins, falla að meginstefnu til undir lög 
um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 og þar með skyldu til afhendingar opinberra aðila á gögnum til 
skjalasafns samkvæmt 1. mgr. 14. gr. þeirra laga. I 3. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar er gert ráð fyrir slíkri 
skyldu og er ljóst að almennt eru af henni mikilvægir hagsmunir. Jafnframt er ljóst að í ákveðnum 
tilvikum er gert ráð fýrir eyðingu persónuupplýsinga sem safnað er í þágu löggæslutdlgangs, sbr. m.a. 
14. og 17. gr. laga nr. 16/2000 um Schcngen-upplýsingakerfið. Telur Persónuvernd að í frumvarpinu 
sé gætt viðunandi jafnvægis milli þeirra ólíku hagsmuna sem hér á reynir og gerir því ekki athugasemdir 
við umrædd ákvæði að öðru leyti að orðalagið „auðkenna varðveislu þeirra“ í 16. gr. fmmvarpsins má 
telja nokkuð óþjált. Breyta mætti því í „auðkenna þær“.

3.

Um 24. gr. fmmvarpsins

I 24. gr. frumvarpsins segir meðal annars að persónuupplýsingar, sem í eðli sínu séu viðkvæmar, skuli 
lúta sérstökum aðgangshindmnum. Samkvæmt 6. gr. fmmvarpsins, sbr. 10. gr. tilskipunarinnar, er með 
viðkvæmum persónuupplýsingum átt við upplýsingar um kynþátt eða þjóðemislegan uppmna manns, 
stjórnmálaskoðanir, trúarbrögð, heimspeldlega sannfæringu, stéttarfélagsaðild, heilsuhagi, kynferðisleg 
sambönd eða kynhneigð, erfðafræðilegar upplýsingar og lífkenniupplýsingar í því skyni að 
persónugreina mann með einkvæmum hætti. Ekki er tekið fram hvort með upplýsingum, sem í „eðli 
sínu séu viðkvæmar“ sé átt við framangreindar upplýsingar. Jafnframt má ætla að ef upplýsingar um til 
dæmis heilsuhagi þyrftu í öllum tilvikum að lúta sérstökum hindmnum kynnu lögreglustörf að tálmast 
um of, en aðgengi lögreglumanna að vissum upplýsingum, sem geta gefið vísbendingar um heilsuhagi, 
kynni til dæmis að vera nauðsynlegt til að við afskipti lögreglu af einstaklingi sé girt fyrir sjálfsvígshættu. 
Að sama skapi er ljóst að upplýsingar, sem skilgreindar em sem viðkvæmar, em oft þess eðlis að slíkra 
hindrana er sérstök þörf og má til dæmis telja að erfðafræðilegar upplýsingar falli þar ávallt undir.
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Persónuvernd telur samkvæmt þessu rétt að breyta orðalagi umrædds ákvæðis þannig að það taki betur 
tillit til þess veruleika sem ætla verður að takast verði á við í störfum lögreglu. Nánar tiltekið leggur 
Persónuvernd til að í stað orðanna „í eðli sínu em viðkvæmar“ í umræddu ákvæði komi orðin „sérstök 
ástæða er til að fari leynt“.

4.

Um 4. tölul. 34. gr. frumvarpsins

I 4. tölul. 34. gr. frumvarpsins er tekið fram að upplýsingakerfi, sem sett vom á fót fyrir 6. maí 2016, 
séu undanþegin kröfum 25. gr. þess um aðgerðaskráningu. A f þessu tilefni minnir Persónuvernd á að 
lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsingar, sbr. nú lög nr. 90/2018, giltu um 
löggæsluaðila, þ. á m. 11. gr. laganna, en á gmndvelli hennar vom settar reglur nr. 299/2001 um öryggi 
persónuupplýsinga. Samkvæmt 3. tölul. 7. gr. þeirra reglna var gert ráð fýrir að eftir því sem við ætti 
skyldi tryggja rekjanleika uppflettinga og vinnsluaðgerða. Má telja ljóst að upplýsingakerfi vegna 
löggæslustarfa séu þess eðlis að slíks sé allajafna þörf, sem og að skyldur í þeim efnum hafi lengi h\tilt 
á löggæsluaðilum. Leggur því Persónuvernd til að umræddur töluliður verði felldur brott.

5.

Um a-liÖ 2. tölul. 37. gr. frumvarpsins

I a-lið 2. tölul. 37. gr. fmmvarpsins er lögð til ný 40. gr. í lögreglulögum nr. 90/1996, þess efnis meðal 
annars að um vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt þeim fari eftir lögum um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi. A f þessu tilefhi skal 
bent á að samk\ræmt 4. mgr. 4. gr. síðarnefndu laganna, nr. 90/2018, gilda þau ekki um vinnslu sem 
fram fer í þágu löggæslu, sem og að reglum frumvarpsins er því ætlað að skjóta sérstökum stoðum 
undir slíka vinnslu. I ljósi þess aðskilnaðar sem gert er ráð fýrir á milli löggjafar um vernd 
persónuupplýsinga almennt og löggjafar þar að lútandi á sviði löggæslu, sbr. þá tvískiptingu sem fram 
kemur í reglugerð (ESB) 2016/679 og tilskipun (ESB) 2016/680 leggur Persónuvernd til að orðin 
„lögum um persónuvemd og \tinnslu persónuupplýsinga og“ verði felld brott úr tillögu 
frumvarpsákvæðisins.

Að öðru leyti gerir Persónuvernd ekki athugasemdir við ákvæði frumvarpsins eins og á stendur, en 
verði frekari athugasemda óskað verða þær fúslega veittar.
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