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Efni: Viðbrögð við umsögnum sem hafa borist um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga og lögum um virmslu persónuupplýsinga í 
löggæslutilgangi

Á fundi allsherjar- og menntamálanefndar 2. febrúar 2023 óskaði nefndin eftir minnisblaði frá 
dómsmálaráðuneytinu þar sem brugðist væri við umsögnum, sem nefndirtni hefðu borist um frumvarp 
dómsmálaráðherra til laga um breytingu á lögum um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga og 
lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi, þingskjal 559, 476. mál.

Ekki þykir tilefni til að bregðast við umsögn Persónuvemdar þar sem í henni er tekið undir 
breytingartillögur frumvarpsins.

Umsögn Samtaka atvinnulífsins o.fl. er sambærileg þeirri umsögn sem sömu félög veittu við 
frumvarpsdrögin í Samráðsgátt stjómvalda og gerð er grein fyrir í 5. kafla greinargerðar við 
frumvarpið. Þar segir nánar tiltekið:

I umsögn Samtaka atvinnulífsins er gerð athugasemd við að í a-lið 3. gr. frumvarpsins sé kveðið á 
um að Persónuvemd skuli upplýsa kvartanda um framvindu og niðurstöður máls innan hæfilegs 
tíma. Að mati samtakanna sé sanngjamt og eðlilegt að afgreiðslutíma stofriunarinnar séu sett 
ákveðin tímamörk og er vísað til þess að óhóflegur málsmeðferðartími leggi þungar byrðar á 
atvinnulífið og geti valdið hinum skráða miklum óþægindum. Tilvísað ákvæði frumvarpsins 
fjallar um upplýsingaskyldu Persónuvemdar gagnvart þeim sem kvarta til stofhunarinnar en ekki 
þykir tilefiii til að leggja til ákveðin tímamörk hvað varðar málsmeðferð hjá stofiiuninni. 
Persónuvemd er bundin af málshraðareglu 9. gr. stjómsýslulaga, nr. 37/1993, en þau mál sem 
stofhunin tekur til rannsóknar geta verið mjög misjöfii að eðli og umfangi. Rannsókn mála getur 
verið flókin og m.a. kallað á aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga, auk þess sem tíma getur tekið 
að afla allra viðeigandi gagna frá þeim sem rannsókn beinist að. Vonir standa hins vegar til þess 
að með því að einfalda málsmeðferð hjá Persónuvemd, eins og lagt er til með frumvarpi þessu, 
styttist málsmeðferðartími hjá stofhuninni.

I umsögnum Samtaka atvinnulífsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga em gerðar athugasemdir 
við að með frumvarpinu sé lagt til að ekki þurfi aðkomu stjómar Persónuvemdar að ákvörðunum 
stofhunarinnar um beitingu dagsekta og að stofiiuninni verði gert heimilt að beita dagsektum, skv. 
45. gr. laganna, þegar ekki er orðið við beiðnum hennar um aðgang að upplýsingum, gögnum og 
húsnæði skv. 1., 5. og 6. tölul. 1. mgr. 41. gr. laganna. Þessum tillögum frumvarpsins er m.a. 
ætlað að auka skilvirkni við eftirlit og stytta málsmeðferðartíma hjá stofhuninni, sbr. umfjöllun 
hér að framan, og hefur athugasemdum þar að lútandi verið bætt við skýringar við 2. og 5. gr.
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frumvarpsins. Þá skal það áréttað að Persónuvemd er ávallt bundin af ákvæðum stjómsýslulaga, 
m. 37/1993, sem og óskrifuðum meginreglum stjómsýsluréttarins, þegar teknar eru ákvarðanir um 
beitingu þvingunarúrræða.

Aðrar athugasemdir Samtaka atvinnulífsins tengjast ekki beint frumvarpinu sjálfu og verða því 
ekki reifaðar hér.

Eins og fram kemur í framangreindri umfjöllun tengjast aðrar athugasemdir félaganna frumvarpinu 
ekki beint. Lúta þær heldur að því hvaða ákvæði persónuvemdarlaga félögin telja að þurfí að 
endurskoða, m.a. með hliðsjón af túlkun þeirra í framkvæmd. Dómsmálaráðuneytið hefur þessar 
athugasemdir áfram til skoðunar. Með vísan til athugasemda Samtaka atvinnulífsins o.fl. um að það 
skorti á leiðbeiningar Persónuvemdar til ábyrgðaraðila (3. og 8. kafli umsagnar) getur ráðuneytið þó, 
að svo stöddu, bent á að í desember 2022 gaf Persónuvemd út fræðslustefnu stofnunarinnar fyrir árið 
2023, sem birt er á vef stofnunarinnar. Meðal þeirra markmiða sem þar em skilgreind er aukinn 
skilningur og leiðbeiningar til þeirra sem vinna með persónuupplýsingar og markviss samskipti við 
hagsmunaaðila. Með vísan til athugasemda um úreltar reglur um rafræna vöktun (4. kafli umsagnar) 
bendir ráðuneytið jafhframt á að Persónuvemd hefiir gefið út nýjar reglur um rafræna vöktun, nr. 
50/2023, sem em aðgengilegar á vef stofnunarinnar. Á vefnum er einnig að finna ítarlegar 
leiðbeiningar um meðferð tölvupósts og skráasvæða og eftirlit með netnotkun, sem og fyrirmyndir að 
merkingum og fræðslu um rafræna vöktun.

Fyrir hönd ráðherra


