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E£ni: Umsögn um frum^arp til laga um breytmgu á ýmsum lögum vegna laga um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018 (stofhanir á málefnasviði 
heilbrigðisráðherra)

Persónuvemd vísar til beiðni velferðamefndar Alþingis frá 14. febrúar 2020 um umsögn um frumvarp 
til laga um um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, 
nr. 90/2018 (stofnanir á mále&asviði heilbrigðisráðherra) (þskj. 622,446. mál á 150. löggjafarþingi).

Persónuvemd gerir athugasemdir við eftirfarandi atriði:

1.

Vinnsla persónuupplýsinga, sem fellur undir gildissvið laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga, er ávallt háð því að fyrir henni sé heimild samkvæmt 9. gr. laganna. Þegar um er 
að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar í skilningi 3. tölul. 3. gr. laganna, svo sem 
heilsufarsupplýsingar, er jafnfiramt ásldlið að uppfýllt sé eitthvert af skilyrðum 1. mgr. 11. gr. laganna.

Við vinnslu heilsufarsupplýsinga af hálfu opinberra aðila er jafnan byggt á 3. eða 5. tölul. 9. gr. og að 
íullnægt sé skilyrðum 7., 8., eða 9. tölul. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018. Meðal þeirra skilyrða fyrir 
vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, sem fram koma í 7. og 9. tölul. 1. mgr. 11. gr. laganna, er að 
hún fari fram á grundvelli laga sem kveði á um viðeigandi og sértækar ráðstafanir til að vemda 
grundvallarréttindi og hagsmuni skráðra einstaklinga. Þá er það skilyrði samkvæmt 8. tölul. sömu 
málsgreinar að vinnsla fari fram á gmndvelh sérstakrar lagaheimildar og sé fvamkvæmd af starfsmanni 
heilbrigðisþjónustu sem bundinn er þagnarskyldu. Sem endranær gildir jafnframt það viðmið að eftir 
því sem vinnslan hefur í för með sér meiri íhlutun í einkalíf hinna skráðu, þeim mun ótvíræðara verður 
slíkt lagaákvæði að vera, sbr. til hliðsjónar athugasemdir við 2. tölul. 1. mgr. 11. gr. laganna í frumvarpi 
því sem varð að lögum nr. 90/2018.

Að mati Persónuvemdar verður ekki séð að frumvarpið hafi að geyma ákvæði sem miði að því að 
teknar verði upp viðeigandi og sértækar vemdarráðstafanir fyrir skráða einstaklinga í þau lög sem 
fyrirhugað er að breyta, sbr. 7. og 9. tölul. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018, samhhða setningu 
heimildarákvæðanna, heldur er eingöngu um að ræða ahnennar tilvísanir til laga nr. 90/2018. Akvörðun
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um hvaða viðeigandi og sértæku vemdarráðstafanir sé rétt að gera þarf í flestum tilfellum að byggjast 
á mati á áhrifum á persónuvemd, sbr. 10. mgr. 35. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679, sem lögfest hefur 
verið hér á landi, sbr. 2. gr. laga nr. 90/2018.

Með hhðsjón af framangreindu telur Persónuvemd að meta þurfi hvort þau lög sem fyrirhugað er að 
breyta með frumvarpinu geymi framangreindar vemdarráðstafanir fyrir skráða einstaklinga, sem 
samrýmist 7. og 9. tölul. 1. mgr. 11. gr. laga m. 90/2018, í þeim tilvikum sem vinnsla fer fram á 
grundvelli þessara ákvæða. Verði niðurstaða þess mats sú að umrædd lög kveði ekki á um slíkar 
ráðstafanir telur Persónuvemd að taka þurfi upp ákvæði þar að lútandi í frumvarpið, að undangengnu 
mati á áhrifum á persónuvemd.

2.

í  12. gr. frumvarpsins segir að við 3. mgr. 29. gr. a laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, bætist nýr 
málshður sem kveði á um að heilbrigðisstofnunum sé heimilt að tengjast miðlægum lyfjagreiðslugrunni, 
nýta upplýsingar gagnagrunnsins og veita upplýsingar í hann, að uppfylltum skilyrðum laga um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga. I athugasemdum við ákvæðið í greinargerð frumvarpsins 
segir að um nýmæh sé að ræða og að heimildina eigi að veita þar sem stofnununum sé nauðsynlegt að 
fá tilteknar upplýsingar úr grunninum til að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu.

Persónuvemd bendir á að þegar vinnsla persónuupplýsi nga byggist á c- eða e-Hð 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (ESB) 2016/679 (aknennu persónuvemdarreglugerðarinnar) þarf að vera kveðið á um 
vinnsluna í lögum sem tilgreina meðal annars tilgang hennar, sbr. 3. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. 
Tilvimaðir stafliðir reglugerðarinnar em efnislega samhljóða 3. og 5. tölul. 9. gr. laga nr. 90/2018, en 
ætla má að Htið yrði til umræddra töluHða við mat á lögmæti vinnslu sem fram færi á grundvelH 12. gr. 
frumvarpsins, sbr. umfjöllun í fyrri kafla. Það er mat Persónuvemdar að tilgangur vinnslu 
persónuupplýsinga þurfi ahnennt að vera tilgreindur í lagaákvæðum og að ekki sé fullnægjandi að geta 
einvörðungu um hann í greinargerðum með lagafrumvörpum. Við lagasetningu þarf jafnframt að gæta 
samræmis á milli lagaákvæða og athugasemda í greinargerð að þessu leyti.

Þá er það jafnframt áHt Persónuvemdar að umrætt ákvæði í núverandi mynd, ásamt skýringum við það 
í greinargerð, sé ekki nægjanlega afmarkað. Benda má á að lögbundið hlutverk heilbrigðisstofnana, að 
því leyti sem það tengist efni ákvæðisins, er ekki tilgreint og getur auk þess verið breytilegt á hverjum 
tíma. Telur Persónuvemd því þörf á að ákvæðið verði afmarkað með nánari hætti, tii að mynda með 
úlgi-einingu hins lögbundna hlutverks stofnananna og beinni skírskotun til þeirra laga sem hlutverkið 
gmndvaHast á.

Persónuvemd legguv samkvæmt þessu til að breytingar verði gerðar á 12. gr. frumvarpsins, sem taka 
mið af framangreindum athugasemdum, en Persónuvemd telur sig ekki hafa forsendur til að leggja 
fram tfllögu að breyttu ákvæði eins og hér háttar til.

i.
Samantekt —  tillögur Persónuvemdar

Með hHðsjón af öUu framangreindu leggur Persónuvemd til að metið verði hvort þau lög, sem 
fyrirhugað er að taka upp heimild til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga í, geymi þær
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vemdarráðstafanir sem kveðið er á er um í 7. og 9. tölul. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2018. Verði 
niðurstaða þess mats sú að umrædd lög geymi ekki slíkar ráðstafarúr ieggut Persónuvemd til að tekin 
verði upp ákvæði þar að lútandi í frumvarpið, að undangengnu mati á áhrifum þeirra á persónuvemd.

Persónuvemd leggur jafnframt til að ákvæði 12. gr. frumvarpsins verði tekið til endurskoðunar og að 
við þá endurskoðun verði leitast við að tilgreina tilgang þeirrar vinnslu sem lögð er til í ákvæðinu sjálfu. 
Enn fremur telur Persónuvemd að afmarka verði ákvæðið með nánari hætti, til að mynda með 
tilgreiningu hins lögbundna hlutverks stofnananna og beinni skírskotun til þeirra laga sem skilgreina 
umrætt hlutverk þeirra.

F.h. Persónuvemdar,

Helga Sigríður Þórhallsdóttir Bjami Freyr Rúnarsson
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