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Reykjavík, 28. maí 2020 
Tilvísun: 2020041524/VEL

Efini: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar nr. 112/2008, 
með síðari breytingum (stjórn og eftirlit).

Persónuvernd vísar dl beiðni velferðarnefndar Alþingis frá 30. apríl 2020 um umsögn um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum nr. 112/2008, um sjúkratryggingar (þskj. 1183, 701. mál á 150. 
löggjafarþingi).

Með 3. gr. frumvarpsins er lagt til að 46. gr. laganna verði breytt á þann veg að læknum og hlutaðeigandi 
heilbrigðisstarfsmönnum sjúkratryggingastofnunarinnar verði gert heimilt að kalla eftir þeim hluta 
sjúkraskrár sem nauðsynlegt er vegna eftirlits með samningum og reikningsgerð á hendur stofnuninni. 
Samkvæmt 46. gr., eins og hún er nú, er sömu aðilum heimilt að skoSa viðkomandi hluta sjúkraskrár 
og skal skoðun fa ra  fram  áþeim  stað þa rsem  sjúkraskrá er varðveitt.

Persónuvernd vekur athygli á eftirfarandi:

1.

Vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga, eins og hér um ræðir, þarf að byggjast á heimild í 9. gr. laga nr. 
90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, og enn fremur styðjast við eitthvert þeirra 
skilyrða sem í 11. gr. laganna greinir. Hvað varðar þá vinnslu persónuupplýsinga sem felst í að kalla 
eftir upplýsingum úr sjúkraskrá koma helst til skoðunar 3. og 5. töluliðir 9. gr. og 7. og 9. töluliðir 11. 
gr. laganna.

I 7. og 9. töluliðum 11. gr. laga nr. 90/2018 er kveðið á um að vinnsla viðk\'æmra persónuupplýsinga 
geti verið heimil ef hún er nauðsynleg í tilgreindum tilgangi og fa r i hím fram  ágrundvelli laga sem kveða á um 
viðeigandi og sértœkar ráðstafanir til að vemda grundvallarréttindi og hagsmuni hins skráða.

Persónuvernd bendir á að hvorki í frumvarpinu né í gildandi lögum nr. 112/2008 er að finna ákvæði 
um ráðstafanir til að vernda grundvallarréttindi og hagsmuni hins skráða hvað varðar vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga hjá sjúkrattyggingastofnuninni.
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I athugasemdum um 3. gr. fmmvarpsins er vikið að öryggisráðstöfunum við umrædda vinnslu 
persónuupplýsinga. Samk\ræmt þeim athugasemdum virðast ötyggisráðstafanir fela í sér 
aðgangsstýringu að umræddum upplýsingum. Með hhðsjón af fyrirhugaðri aðgangsstýringu segir að 
heilbrigðisstarfsmaður geti þannig sent gögn með ömggum hætti til sjúkratryggingastofnunarinnar.

Persónuvernd áréttar mikilvægi þess að gætt sé að öryggi persónuupplýsinga og skyldum ábyrgðaraðila, 
þ.e. sjúkratryggingastofnunar í þessu tilviki, í því sambandi, samkvæmt 24. og 25. gr. reglugerðarinnar 
(ESB) 2016/69, sbr. 23. gr. laga nr. 90/2018. Þær skyldur fela meðal annars í sér að gætt skuh að 
lágmörkun gagna og að gerðar skuli tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja að sjálfgefið 
sé að einungis séu unnar þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar em vegna tilgangs vinnslunnar 
hverju sinni. Það á við um það hversu miklum persónuupplýsingum er safnað, að hvaða marki unnið 
er með þær, hversu lengi þær eru varðveittar og aðgang að þeim.

I 32. gr. reglugerðarinnar (ESB) 2016/679, sbr. 27. gr. laga nr. 90/2018, eru nánari ákvæði um 
viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir. Með hhðsjón af því að til stendur að kaha 
eftir viðkvæmum persónuupplýsingum í gegnum vefgátt vekur Persónuvernd athygh á b-lið 1. mgr. 32. 
gr. sem kveður á um að tryggja skuh, eftir því sem við á, viðvarandi trúnað, samfehu, hltækUeika og 
álagsþol vinnslukerfa og -þjónustu.

I þessu sambandi er rétt að nefna að nú stendur yfir úttekt Persónuvemdar á öryggi persónuupplýsinga 
hjá sjúkratryggingastofnuninni.

3.

Persónuvernd vekur einnig athygU á því að þar sem fyrirhugað er að afla viðkvæmra persónuupplýsinga 
frá þriðja aðUa í gegnum vefgátt getur verið tilefni dl að láta fara fram mat á áhrifum á persónuvernd 
sem hluta af almennu álirifamati í tengslum við umrædda lagasetningu, sbr. 10. töluhður 35. gr. 
persónuverndarreglugerðar (ESB) 2016/679, sbr. 29. gr. laga nr. 90/2018. Ef það er ekki gert þyrfti 
sjúkratryggingastofnunin að huga að þvi að láta fara fram mat á áhrifum fýrirhugaðra vinnsluaðgerða 
samkvæmt 35. gr. persónuverndarreglugerðar (ESB) 2016/679, sbr. 29. gr. laga nr. 90/2018 og 
auglýsing nr. 828/2019, um skrá yfir vinnsluaðgerðir sem krefjast ávaUt mats á áhrifum persónuvernd.

Ekki eru að öðm leyti gerðar athugasemdir við efni frumvarpsins. Verði frekari umsagnar óskað um 
einstök atriði verður hún fúslega veitt.

F.h. Persónuvemdar,


