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Efni: Umsögn um fiumvarp til laga um feiðagjöf.

Persónuvernd vísar til beiðni atvinnuveganefndar Alþingis frá 27. maí 2020 um umsögn um frumvarp 
til laga um ferðagjöf (þskj. 1476, 839. mál á 150. löggjafarþingi).

Með frumvarpinu er lagt til að stjómvöld gefi einstaklingum 18 ára og eldri með íslenska kennitölu 
ferðagjöf að þárhæð 5.000 krónur, í formi stafrænnar inneignar. Fram kemur í 3. kafla athugasemda 
með frumvarpinu að ferðagjöfin verði afhent í gegnum smáforrit í farsíma eða með notkun 
greiðslukóða gegnum internetið.

Persónuvernd gerir ekki athugasemdir við efni frumvarpsins en áréttar mikilvægi þess að við gerð og 
notkun framangreinds smáforrits og greiðslukóða gegnum netið, sem og við aðra vinnslu 
persónuupplýsinga við útfærslu þessa frumvarps, verði gætt að lögum nr. 90/2018 í hvívetna.

Til að mynda verði, í samræmi við gmnnkröfur laganna, gætt að meðalhófi við vinnslu 
persónuupplýsinga, sbr. 2. og 3. tölulið 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 24. gr. laganna, sbr. 25. gr. 
persónuvemdarreglugerðar (ESB) 2016/679. Síðastnefnda ákvæðið kveður á um innbyggða og 
sjálfgefna persónuvernd sem felur meðal annars í sér tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir hannaðar 
til að framfýlgja meginreglum um persónuvernd, svo sem lágmörkun gagna og að einungis séu unnar 
þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar séu vegna tilgangs vinnslunnar hverju sinni.

Jafnframt skal öryggi persónuupplýsinga tryggt, sbr. 6. tölulið 1. mgr. 8. gr. og 1. mgr. 27. gr. laganna, 
sbr. 32. gr. reglugerðarinnar, og fræðsla veitt til skráðra einstaklinga í samræmi við 13.-15. gr. 
reglugerðarinnar, sbr. 17. gr. og 1. tölulið 1. mgr. 8. gr. laganna.

Verði frekari umsagnar óskað um einstök atriði verður hún fúslega veitt. Þá væntir Persónuvernd þess 
að leitað verði til stofnunarinnar ef hún getur veitt frekari ráðgjöf við framkvæmd umræddrar 
ferðagjafar, sbr. 2. tölulið 4. mgr. 39. gr. laga nr. 90/2018.
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