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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um bamvænt ísland -  framkvæmd barnasáttmála 
Sameinuöu þjóðanna

Persónuvernd vísar til beiðni velferðarnefndar Alþingis frá 12. maí 2021 um umsögn um tiUögu til 
þingsályktunar um barnvænt Island — framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (þskj. 1308,762. 
mál á 151. löggjafarþingi).

Með tillögunni er lögð fram stefna og aðgerðaáætlun til að fylgja eftir innleiðingu barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur var á Alþingi árið 2013.

Persónuvernd gerir athugasemdir við eftirfarandi atriði:

/.
I II. kafla tillögunnar er fjallað um rafrænan þátttökuvettvang barna. Nánar tiltekið segir í kafla 1.1.2 
að stofnaður verði rafrænn vettvangur þar sem börn geti tekið þátt í virku samráði við stjórnvöld. 
Jafnframt segir að ungmennaráðum/ráðgjafahópum, ungmennasamtökum og börnum yngri en 18 ára 
verði gert kleift að skrá sig til þátttöku. I gegnum vettvanginn verði meðal annars hægt að sækja 
stafræna fræðslu um réttindi barna, taka þátt í spurningakönnunum og tengjast rafrænni samráðsgátt.

Þá er í kafla 1.3 jafnframt fjallað um barnvæna samráðsgátt. Nánar tiltekið segir í kafla 1.3.2 að 
samráðsgátt stjórnvalda verði gerð aðgengilegri fyrir börn og möguleiki þeirra á þátttöku aukinn. Börn 
geti skilað inn umsögnum líkt og aðrir. Þá segir að setja verði viðmið um hvaða mál eigi að fara inn á 
barnvæna samráðsgátt, hvernig börn eigi að geta komið á framfæri athugasemdum og hvort gera eigi 
kröfu um rafræna auðkenningu líkt og gert sé í samráðsgátt stjórnvalda.

2.
Með vísan til framangreinds vill Persónuvernd vekja sérstaka athygh á að persónuupplýsingar barna 
njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og \únnslu 
persónuupplýsinga, sbr. reglugerð (ESB) 2016/679, þar sem þau kunna að vera síður meðvituð um 
áhættu, afleiðingar og réttindi sín í tengslum \dð vinnslu persónuupplýsinga.

Persónuvernd áréttar því mikilvægi þess að hvers kyns vinnsla persónuupplýsinga, sem fram fer í 
tengslum við rafrænan þátttökuvettvang fyrir börn og barnvæna samráðsgátt, verði í fullu samræmi við
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kröfur laga nr. 90/2018, sbr. reglugerð (ESB) 2016/679, meðal annars hvað varðar heimild tál vinnslu, 
meginreglur og ötyggi persónuupplýsinga.

Þá bendir Persónuvernd jafnframt á að fræðsluskylda hvílh á þeim sem vinna persónuupplýsingar 
samk\ræmt 17. gr. laga nr. 90/2018, sbr. 12.-14. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679, en við veitingu fræðslu 
til barna um fyrirhugaða \innslu persónuupplýsinga þarf sérstaklega að gæta að því að hún sé á skýru 
og skiljanlegu máh.

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


