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Efni: Umsögn um firumvarp til laga mn skráningu einstaklinga

Persónuvernd vísar til beiðni allsherjar og menntamálanefhdar Alþingis frá 30. apríl 2019 um umsögn 
um frumvarp til laga um skráningu einstaklinga (þskj. 1229, 772. mál á 149. löggjafarþingi). Gerir 
frumvarpið ráð fyrir að lög á grundvelli þess komi í stað gildandi laga nr. 54/1962 og reglna nr. 
112/1958 um útgáfu vottorða og veitingu upplýsinga úr þjóðskránni.

Ljóst er að með frumvarpinu er leitast við skýra það lagaumhverfi sem ríkir um almannaskráningu, þ.e. 
þjóðskrá eins og gert er ráð fyrir að skrá með upplýsingum vegna almannaskráningar heiti áfram, sbr.
2. mgr. 1. gr. frumvarpsins. Tekið skal fram að Persónuvemd telur það vera mjög til bóta að sett verði 
ný og fyllri löggjöf, en jafnframt gerir stofhunin eftirfarandi athugasemdir við einstök ákvæði:

1.

5. gr. fmmvarpsins

I 5. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að Þjóðskrá Islands sé heimil vinnsla persónuupplýsinga, þ. á m. 
um heilsufar, þjóðemi, trúarbrögð og hjúskaparstöðu og annarra upplýsinga sem hinn skráði leggi 
stofnuninni í té, hún afli sjálf eða berist henni frá þriðja aðila í þeim tilgangi að sinna lögbundnu 
hlutverki sínu samkvæmt lögum á grundvelli frumvarpsins að uppfylltum skilyrðum 
persónuvemdarlaga. 1 þessari upptalningu kemur fram að gert er ráð fyrir vinnslu viðkvæmra 
persónuupplýsinga hjá þjóðskrá, þ.e. um trúarbrögð og heilsufar, sbr. a- og b-lið 1. tölul. 3. gr. laga nr. 
90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 1. mgr. 9. gr. almennu 
persónuvemdartilskipunarinnar, (ESB) 2016/679.

Tekið skal fram í þessu sambandi að samkvæmt fyrmefnda stafliðnum í 3. gr. laga nr. 90/2018 teljast 
upplýsingar um þjóðemislegan uppruna til viðkvæmra persónuupplýsinga. Hvað það varðar telur 
Persónuvemd eðlilegt að h'ta til vinnuskjals frá vinnuhópi, skipuðum fulltrúum
persónuvemdarstofnana í ESB og áheymarfulltrúa ffá EFTA-ríkjum, sem starfaði á gmndvelh 29. gr. 
eldri Evrópulöggjafar um vernd persónuupplýsinga, þ.e. tilskipunar 95/46/EB (og ber nú heitið 
Evrópska persónuvemdarráðið, sbr. 3. þátt tilskipunar (ESB) 2016/679). Nánar tiltekið vísast hér hl 
vinnuskjals frá 20. febrúar 2011 sem ber titilinn „Leiðbeiningarskjal um sérstaka flokka upplýsinga
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(„viðkvæmar upplýsingai“) (e. Advice paper on special categories of data (“sensitive data”)). í  kafla 
3.2.1 í II. þætti skjalsins (bls. 8) er vikið að því að það skapi sérstök álitaefni að upplýsingar um uppmna 
teljist viðkvæmar, enda geti það skipt máli hvað varðar ljósmyndir af fólki sem beri með sér uppruna 
þess. Þá er þeirri afstöðu lýst í  kafla 1.1 í III. þætti skjalsins (bls. 10) að með skilgreiningu á „uppruna“ 
sem viðkvæmum persónuupplýsingum sé eingöngu átt við vemd tiltekinna upplýsinga vegna tilvísunar 
þeirra til tiltekins þjóðemishóps.

Persónuvernd hefur litið svo á að þýðing þess að upplýsingar um þjóðemislegan uppmna séu 
viðkvæmar sé einkum sú að koma í veg fýrir notkun þeirra á þann hátt að brjóti í  bága við jafnræðisreglu 
65. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. og grunnreglu 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um bann við 
mismunun, sbr. lög nr. 62/1994 um lögfestingu hans. Að því gefnu að unnið sé með upplýsingar um 
þjóðerni á þann hátt að ekki komi til slíks telur Persónuvemd því ekki unnt að fullyrða að þær teljist 
viðkvæmar en leggur jafnframt áherslu á mikilvægi þess að tryggja að vinnsla upplýsinganna sé 
málefnaleg og lögmæt.

Að öðm leyti bendir Persónuvernd á að eins og fram kemur í 15. tölul. 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins er 
gert ráð fýrir að Þjóðskrá Islands skrái hvert gjöld til skráðra trúfélaga eða lífsskoðunarfélaga skuli 
renna, sbr. einnig 4. mgr. 9. gr. laga nr. 108/1999 um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Verður 
samkvæmt þessu, og með vísan til áramga framkvæmdar á þessu sviði með það að markmiði að jafna 
stöðu þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga, ekki gerð athugasemd við það að samkvæmt 5. gr. 
frumvarpsins vinni Þjóðskrá íslands með upplýsingar um trúarbrögð.

I tengslum við það að Þjóðskrá Islands vinni með upplýsingar um heilsufar telur Persónuvemd að líta 
verði til athugasemda við 5. gr. frumvarpsins í  greinargerð með því. Nánar tiltekið er þar vísað til þess 
að í afar afmörkuðum tilvikum hafi heilsufarsupplýsingar vægi vegna starfa Þjóðskrár Islands, en 
einkum geti það átt við um skráningu á konu sem samþykkt hafi að fram fari tækmfrjóvgun á eiginkonu 
sinni, sem foreldris bams á grundvelli 1. mgr. 6. gr. bamalaga m. 76/2003, en ljóst má telja að 
upplýsingar um tæknifrjóvgun feli í sér heilsufarsupplýsingar þar sem þær lúti að meðferð í skilningi 6. 
tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 34/2012 um heilbtigðisstarfsmenn og geti auk þess veitt vísbendingu um 
undirliggjandi, heilsufarsleg vandamál. Þá er meðal annars til þess að líta að eins og fram kemur í 
athugasemdum við umrætt frumvarpsákvæði getur Þjóðskrá íslands þurft að vinna með 
heilsufarsupplýsingar við aðsetursskráningu vegna veikinda, sbr. 9. gr. laga nr. 21/1990 um löghetmili, 
auk fleiti tilvika vegna löggjafar sem tilgreind er í athugasemdunum.

Þegar litið er til framangreinds telur Persónuvemd ekki tilefni til athugasemda við að samkvæmt 5. gr. 
frumvarpsins sé gert ráð fyrir vinnslu upplýsinga um heilsuhagi hjá Þjóðskrá íslands. Jafnframt telur 
Persónuvemd hins vegar rétt að fram komi í ákvæðinu til skýringar að vinnsla slíkra upplýsinga, auk 
vinnslu upplýsinga um trúarbrögð, fari fram vegna sérákvæða í annarri löggjöf, en með því væri tekinn 
af vafi um að tólka bæri tilvísanir til heilsufars og trúarbragða þröngt. ÍJiggurþví stofnunin til að aftan við 
orðin „lögumþessum“ í 5. gr. frumvarpsins bætist orðin „og sérákvœðum annarra laga“:

2 .

Um 16. tólul. 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins

116. tölul. 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að í þjóðskrá séu skráðar upplýsingar um vensl, 
þ.e. um fjölskyldu- eða skyldleikatengsl einstaklinga í skrám Þjóðskrár Islands, sbr. 14. tölul. 4. gr. 
frumvarpsins, en ekki hefúr verið gert ráð fyrir slíkri skráningu í lögum áður. Hvað umræddar 
upplýsingar varðar er í athugasemdum við 16. tölul. 1. mgr. 6. gr. í greinargerð með frumvarpinu vísað
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til þingsályktunar frá 12. maí 2014 (þskj. 1090, 71. mál á 143. löggjafarþingi), þess efnis að Alþingi álykti 
að fela ríkisstjóminni að sjá til þess að í almannaskráningu verði skráðar nauðsynlegar upplýsingar um 
umgengnisforeldra til jafns við aðra foreldra. Segir í þessu sambandi í frumvarpsathugasemdunum að 
það sé forsenda fyrir skráningu umgengnisforeldra að haldið sé utan um vensl allra barna við foreldra 
og þau skráð í þjóðskrá. Yfirsýn yfir fjölda umgengnisforeldra sé ekki unnt að fá nema búið sé að vensla 
öll böm við foreldra sína þar sem slíkar upplýsingar byggist á því að vita bverjir séu foreldrar hvers 
barns og hvar bamið hafi lögheimili.

Þegar litið er til framangreinds, sem og þess að litið hefur verið á upplýsingar utn fjölskyldu- og 
skyldleikatengsl sem svonefndar almennar lýðskrárupplýsingar sem rúmt svigrúm sé til að vinna með, 
em ekki gerðar athugasemdir við umræddan tölubð 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins. Þá er til þess að líta að 
umrædd skráning girðir fýrir að umgengnisforeldrar fái ekki notið réttinda sinna þar sem þeir séu ekki 
skráðir undir sama þölskyldunúmeri (í frumvarpinu nefnt „lögheimilistengsl“, sbr. umtjöllun í 
samráðskafla í greinargerð) og það foreldri sem forræði hefur yfir barni. Jafnframt skal hins vegar tekið 
fram að í ákveðnum rilvikum kann að þurfa að gæta að sérstökum sjónarmiðum við venslaskráningu, 
s.s. þegar um ræðir ætdeiðingar.

3.

Um 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins

I 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins er gert ráð fýrir heimild Þjóðskrár Islands til að taka tilbt til annarra þeirra 
upplýsinga sem áhrif hafa á skráningu þeirra atriða sem tabn eru upp í 6. gr. frumvarpsins og stofnunin 
aflar sér sjálf á grundvelh eftbbtsheimilda samkvæmt reglum þess eða lögum um lögheimib og aðsemr, 
henni berast á einn eða annan hátt, sem einstakhngar framvísa sjálfir til skráningar eða sem berast frá 
erlendum stjómvöldum. Kemur fram í athugasemdum greinargerðar við umrætt ákvæði að með þessu 
sé efni 6. og 7. tölul. 4. gr. laga nr. 54/1962 tekið upp, en þar kemur fram að almannaskráning byggist 
meðal annars á upplýsingum frá opinberum aðbum, þ. á m. upplýsingum sveitarstjórna, presta, 
forstöðumanna skráðra Kfsskoðunarfélaga og Utiendingastofnunar, sem og á upplýsingum sem 
Þjóðskrá Islands afb sér sjálf með eftirgrennslan eða henni berist á einn eða annan hátt eftir því sem 
þörf krefji og heimbdir leyfi.

Eins og fýrr greinh hafa upplýsingar um vensl tabst tb svonefndra almennra lýðskrámpplýsinga sem 
nokkuð ríkt svigrúm sé tb að vinna með. A hið sama við um margvíslegar aðrar upplýsingar í þjóðskrá, 
s.s. nafn, fæðingardag, -mánuð og -ár, kyn og hjúskaparstöðu. Ætia verður að í mörgum tbvikum væri 
ekki tbefni tb athugasemda við öflun þess háttar upplýsinga og hér um ræðh, t.d. úr opinberum 
heimbdum. Jafnframt er hins vegar ljóst að hjá Þjóðskrá Islands er unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar í vissum tbvikum, en fýrmefnt svigrúm gemr ekki átt við um þær. Telur 
Persónuvernd eðhlegt að hafa sams konar íýrirvara í umræddu frumvarpsákvæði og fram kemur í 4. 
gr. laga nr. 54/1962, þ.e. 7. tölul., um heimbdh Þjóðskrár Islands og þörf á upplýsingaöflun. Leggur 
stofnunin þn ' til að upphafi 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins, þ.e. orðunum „Þjóðskrá íslands er heimilt að“, verði brejttog  
orðist svo: „ÞjóðskráIslands má, eftirþm 'sem þöif krefur ogheim ildir leyfa, . . . “

3.

Um 1. mgr. 14.gr. frumvarpsins

I 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins er gert ráð fýrir að Þjóðskrá Islands geti, að ákveðnum skbyrðum 
fullnægðum, heimbað einstakbngi að upplýsingum um nafn hans, lögheimbi eða aðsetur og nánustu 
fjölskyldu verði ekki miðlað úr þjóðskrá. Gbdi vemdin í eitt ár nema hlutaðeigandi ósld þess að hún sé
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felld niður fyrr. Þjóðskrá íslands geti framlcngt verndina í allt að eitt ár í senn ef sérstakar ástæður séu 
fyrir hendi.

Hér er um að ræða nánari útfærslu á reglu sem þegar hefur verið færð í íslensk lög, sbr. 4. mgr. 16. gr. 
laga nr. 80/2018 um lögheimili og aðsetur. Eins og fram kom í umsögn Persónuverndar um það 
frumvarp (þskj. 459, 345. mál á 148 löggjafarþingi) sem varð að þeim lögum, dags. 10. apríl 2018 (mál 
nr. 2018/631), taldi Persónuvernd það ákvæði fela í sér réttarbót, enda gætu brýnir hagsmunir verið af 
leynd um heimilisfang, einkum þegar um ræddi einstakling sem byggi við ofbeldi eða yrði fyrir því að 
friði hans væri verulega raskað. Telur stofnunin rétt að árétta þá afstöðu sína.

Að öðru leyti gerir Persónuvemd ekki athugasemdir við frumvarpið en áréttar að hún er reiðubúin að 
til veita ffekari umsögn um einstök ákvæði verði þess óskað.

F.h. Persónuvemdar,

5 .
Þórður Sveinsson
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