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Alþingi
b.t. allsherjar- og menntamálanefhdar

Reykjavík, 26. febrúar 2021 
Tilvísun: 2021010203/GRB

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, lögum um dómstóla og 
lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði

Persónuvernd vísar til beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 26. janúar 2021 um 
umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum, lögum um dómstóla, lögum um 
framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði (eftirlit með lögreglu, lögregluráð o.fl.) (þskj. 457, 
365. mál á 151. löggjafarþingi).

Með 5. gr. frumvarpsins er meðal annars lögð til ný 2. mgr. 11. gr. laga nr. 90/1996 með heimildum til 
handa lögreglu og öðrum aðilum til deilingar á persónuupplýsingum. Persónuvernd telur hins vegar 2. 
mgr. 8. gr. laga nr. 75/2019 fela í sér fullnægjandi heimildir í þessu sambandi, en þar er mælt fyrir um 
heimild lögreglu til að miðla persónuupplýsingum til annarra opinberra aðila og einkaaðila í 
löggæslutilgangi þegar brýna nauðsyn ber til og miðlunin varðar hagsmuni sem bersýnilega eru ríkari 
en réttur hins skráða til verndar. Leggst Persónuvemd því gegn umræddri tillögu.

Með 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins er lögð til ný 11. gr. a laga nr. 90/1996 með heimildum til handa 
lögreglu til að deila sín á milli upplýsingum úr ökutækjaskrá og til að deila upplýsingum um erfðaefni 
og fmgraför til erlendra lögregluyfimalda í löggæslutilgangi. Jafnframt er lögð til heimild til handa 
lögreglu til að miðla öðrum persónuupplýsingum sem tengjast þessum upplýsingum beint, eftir 
atvikum í samræmi við ákvæði laga um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum. I greinargerð 
með frumvarpinu kemur fram að ákvæðið veiti nauðsynlega lagastoð fýrir því að unnt verði að innleiða 
efni Prúm-samkomulagsins, auk samningsins um aðgang íslenskra löggæsluyfirvalda að evrópska 
fingrafaragrunninum. I ljósi þessa gerir Persónuvernd ekki athugasemdir við ákvæðið að öðru leyti en 
því að mæla ætti fýrir um að umrædd vinnsla sé einungis heimil að þ\n marki sem nauðsynlegt er til að 
ná áætluðum tilgangi.

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

F.h. Persónuvorndar,
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