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Efni: Viöbótatumsögn um ftumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 162/2006 um fjármál 
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra

Persónuvernd vísar til samskipta í gær, 3. júní 2021, við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis um 
fmmvarp til laga um breytingu á lögum nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda 
og um upplýsingaskyldu þeirra (þskj. 1137, 668. mál á 151. löggjafarþingi). Hafði stofnunin áður veitt 
umsögn um frumvarpið, dags. 12. maí 2021, en þar lagði hún meðal annars til viðbót við 2. tölul. 2. 
mgr. tillögu b-liðar 3. gr. fmmvarpsins að nýrri 2. gr. b í lögunum. I umræddum samskipmm var þessi 
tillaga að viðbót rædd og lyktaði þeim með því að Persónuvernd kynnti aðra tillögu sem kæmi í stað 
hennar. Þá kom fram að stofnunin hygðist fjalla um þessa tillögu í formlegri umsögn.

I því ákvæði fmmvarpsins sem hér um ræðir er áréttuð skylda stjórnmálasamtaka til að fara að 
skilyrðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga þegar efni og auglýsingum í tengslum 
við stjómmálabarátm er beint til almennings. Þá segir að stjórnmálasamtökum sé að auki óheimilt að 
nýta persónusnið til að beina að einstakhngum efni og auglýsingum í tengslum við stjórnmálabaráttu 
sem fela í sér hvatningu um að nýta ekki kosningarréttinn.

I þessu sambandi bendir Persónuvernd á að persónusnið er unnt að nota á óeðlilegan hátt í fleiri 
tilvikum en þeim þegar leitast er við að letja fólk til kosningaþátttöku. Þannig er unnt að nota þau á 
bæði ógagnsæjan og nærgöngulan hátt til að hafa áhrif á stjórnmálaafstöðu þess undir annarlegum 
formerkjum. Um þetta hefur mikið verið þallað á undanförnum árum, m.a. í tengslum við 
persónuleikapróf Cambridge Analytica sem lögð voru fyrir á samfélagsmiðlinum Facebook. Telur 
Persónuvernd nauðsynlegt að skýrt komi fram í umræddu fmmvarpsákvæði að því er ætlað að taka til 
slíkrar vinnslu. I þ\4 felst að lokað sé fyrir þann túlkunarmöguleika að óeðlileg nýting persónusniða, 
sem ekki fellur undir hina sérstöku bannreglu ákvæðisins, geti verið heimil á grundvelli gagnálykmnar.

Með vísan til framangreinds leggur Persónuvernd til, eins og fram kom í samskiptum við nefndina í 
gær, að aftast í umræddu fmmvarpsákvæði verði bætt við nýjum málslið, svohljóðandi: „Skal þess að 
öðm leyti gætt að nýting persónusniða samrýmist lýðræðislegum gildum“. Skal tekið fram að þessi 
tillaga er hugsuð sem tilvísun til hinnar almennu lögmætis-, sanngimis- og gagnsæiskröfu 1. tölul. 1. 
mgr. 8. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. a-lið 1. mgr. 5. gr. 
reglugerðar (ESB) 2016/679. Má telja ljóst að í þessari kröfu felist að við vinnslu stjórnmálasamtaka á 
persónuupplýsingum um kjósendur skuh ekki brotið gegn lýðræðislegum gildum og þar með þeirri 
löggjöf sem þau em bundin af, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 162/2006 þar sem meðal annars er lýst því 
markmiði laganna að efla lýðræði og gagnsæi stjómmála.
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Með fyrrgreindri viðbót myndi þá umrætt ákvæði frumvarpsins hljóða svo:

„Skilyrðum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Þá er stjórnmálasamtökum að auki 
óheimilt að nýta persónusnið til að beina að einstaklingum efni og auglýsingum í tengslum við 
stjómmálabaráttu sem fela í sér hvatningu um að nýta ekki kosningarréttinn. Skal þess að öðm leyti gætt að 
nýting persónusniða samrýmist lýðræðislegum gildum.“

Að lokum skal tekið fram að verði frekari umsagnar óskað verður hún fúslega veitt.

F.h. Persónuverndar,
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