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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um persónuvetnd og vinnslu 
persónuupplýsinga og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi (málsmeðferð 
o.fl.)

Persónuvernd vísar til beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 25. nóvember 2022 um 
umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 
og lögum um vinnslu persónuupplýsinga í löggæslutilgangi (málsmeðferð o.fl.), (þskj. 559, 476. mál á 
153. löggjafarþingi).

Framangreint frumvarp var samið í dómsmálaráðuneytinu að fengnum ábendingum frá Persónuvernd 
og hefur stofnunin því komið að gerð þess á fyrri stigum. Þær breytingar sem eru lagðar til í 
frumvarpinu lúta að málsmeðferð kvartana hjá Persónuvernd, þvingunarúrræðum og 
gjaldtökuheimildum stofnunarinnar, sem og undanþágum frá upplýsinga- og aðgangsrétti skráðra 
einstaklinga.

I lér á eftir fylgja athugasemdir Persónuverndar við einstök ákvæði frumvarpsins.

A. 1. gr. frumvarpsins um breytingar á aðgangs- og upplýsingarétti hins skráða

I 17. gr. laga nr. 90/2018 er fjallað um meginreglur um gagnsæi upplýsinga, rétt hins skráða til 
upplýsinga og aðgangs og undantekningar frá þeim rétti, sbr. 12.-15. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. 
I 23. gr. reglugerðarinnar er jafnframt heimilað að takmarka með lögum gildissvið þeirra réttinda og 
skyldna sem kveðið er á um í 12.-15. gr., að nánar tilteknum skilyrðum uppfylltum, svo sem með 
hliðsjón af þjóðaröryggi, landvörnum, almannaöryggi og öðrum atriðum sem tilgreind eru í 1. mgr. 23. 
gr-
Tilgangur 4. mgr. 17. gr. laga nr. 90/2018 var að innleiða með persónuverndarlögum þær 
undantekningar sem yrðu heimilar frá réttindum hinna skráðu, með hliðsjón af áðurnefndu ákvæði 1. 
mgr. 23. gr. reglugerðarinnar. Eins og ákvæðið er í dag felur það hins vegar ekki í sér slíkar 
undantekningar heldur einungis heimild til þess að setja þær fram í öðrum lögum. Af þeim sökum er 
lagt til að orðin „með lögum“ verði felld út úr ákvæðinu. Breytingartillagan miðar þannig að því að 
ákvæði 4. mgr. 17. gr. laganna verði sú löggjafarráðstöfun sem reglugerðin kveður á um, til samræmis 
við orðalag 1. mgr. 23. gr. reglugerðarinnar.
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B. 2. gr. frumvarpsins um breytingu á ákvarðanatöku um álagningu dagsekta

I frumvarpinu er lögð til breyting á ákvæði 3. mgr. 38. gr. laga nr. 90/2018 um aðkomu stjórnar 
Persónuverndar að ákvarðanatöku um álagningu dagsekta. Nánar tiltekið er lagt til að sérregla um að 
stjómin taki allar ákvarðanir um álagningu dagsekta verði felld út úr lögunum. Þess í stað fari um slíkar 
ákvarðanir eftir sömu reglum og almennt gilda um adkomu stjórnar að ákvörðunum stofnunarinnar.

1 2. málsl. 3. mgr. 38. gr. laganna segir að stjórn taki meiri háttar efnislegar eða stefnumótandi 
ákvarðanir í málum sem stofnunin hefur til meðferðar, þar á meðal um álagningu dagsekta og 
stjómvaldssekta. Akvarðanir um álagningu dagsekta em hins vegar í fæstum tilvikum þess eðlis að þær 
geti talist meiri háttar efnislegar eða stefnumótandi ákvarðanir. Ber þá m.a. að hafa í huga að dagsektir 
grundvallast almennt á fyrri afskiptum Persónuverndar, auk þess sem þær eru í eðli sínu 
þvingunarúrræði og falla þær því niður þegar fyrirmælum hefur verið fylgt.

Að mati Persónuverndar, þar á meðal stjórnar stofnunarinnar, er almennt ekki raunveruleg þörf á 
aðkomu stjórnar við ákvarðanatöku um álagningu dagsekta, auk þess sem það getur verið mjög þungt 
í vöfum og til þess fallið að teþa málsmeðferð að kalla saman stjórn Persónuverndar til að taka 
ákvörðun um beitingu þessa úrræðis. Að mati Persónuverndar væri eðlilegra að fela stofnuninni ábyrgð 
á ákvarðanatöku þar um. I því felst nánar tiltekið að áfram verður mögulegt að leggja slíkar ákvarðanir 
fyrir stjórn stofnunarinnar ef þörf er talin á hennar aðkomu, en það verður þá metið í hverju tilviki 
fyrir sig með hliðsjón af eðli og vægi hinnar fyrirhuguðu ákvörðunar, cins og gildir almennt um 
meðferð annarra mála hjá stofnuninni.

C. 3. gr. frumvarpsins um einföldun málsmeðferðar kvartana hjá Persónuvemd

I núgildandi lögum er gert ráð fyrir að Persónuvemd úrskurði um allar þær kvartanir sem henni berast, 
sbr. 2. mgr. 39. gr. laga nr. 90/2018. Samkvæmt reglugerð 2016/679 (ESB) á hver skráður einstaklingur 
hins vegar rétt til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvaldi en stofnunin skal fjalla um og rannsaka, 
eftir því sem við á, efni kvörmnarinnar og upplýsa kvartandann um framvindu og niðurstöður 
rannsóknarinnar.

í framkvæmd hefur þcssi skylda 2. mgr. 39. gr. laganna lcitt til þcss að allar kvartanir scm bcrast 
stofnuninni þurfa að fara í hefðbundna stjórnsýslumeðferð þar sem sinna þarf rannsóknarreglu, veita 
andmælarétt o.s.frv., auk þess sem útbúa þarf rökstuddan úrskurð í hverju máli. Er það gert án tillits 
til þess hvaða hagsmunir eru undir í hvert sinn, hvert umfang málsins og líkleg áhrif þess eru, hvort 
líkur eru á því að lög hafi verið brotin, eða ekki og hvort ágreiningurinn varðar málefni sem stofnunin 
hefur þegar tekið afstöðu til í eldri málum.

Samanburður við systurstofnanir Persónuverndar á Norðurlöndunum og víðar í Evrópu hefur hins 
vegar leitt í Ijós að sambærileg skylda hefur almennt ekki verið færð í lög þar og hafa 
persónuverndarstofnanir á Norðurlöndunum til að mynda svigrúm til þess að meta hvaða kvartanir 
eru teknar til slíkrar meðferðar og hverjar ekki. Til hliðsjónar má benda á að í 39. gr. dönsku 
persónuverndarlaganna er ekki gert ráð fyrir að danska persónuverndarstofnunin úrskurði í öllum 
kvörtunarmálum, og samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni sjálfri er aðeins hluti þeirra 
kvörtunarmála sem henni berast tekinn til hefðbundinnar meðferðar. Þá er engin sambærileg ákvæði 
að finna í norskri löggjöf hvað þetta varðar. Innsendar kvartanir geta hins vegar eftir atvikum leitt til 
þess að kvartanda sé bent á fyrri úrlausnir eftirlitsstjórnvaldsins í sambærilegum málum, að 
ábyrgðaraðili fái bréf með leiðbeiningum um gildandi rétt eða að kvörtun sé tekin til hefðbundinnar 
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afgreiðslu. Þá tíðkast það einnig að kvartendum sé eftir atvikum tilkynnt um að kvörtunin verði ekki 
tekin til nánari skoðunar, svo sem ef þeir hagsmunir sem undir eru eru metnir minni háttar og ef litlar 
líkur eru taldar á því að um brot sé að ræða, til dæmis með hliðsjón af fyrri úrskurðarframkvæmd í 
sambærilegum málum. Allt fer þetta efrir mati eftirlitsstofnananna á eðli og umfangi máls í hvert sinn.

Persónuvemd hefur undanfarin ár þurft að fást við gríðarlegan verkefnaþunga, sem m.a. er tilkominn 
vegna framangreindrar skyldu um að úrskurða þurfi um allar kvartanir. Með því að einfalda 
málsmeðferð með þeim hætti sem lagt er til með frumvarpinu ætti að vera mögulegt að mæta betur 
þeim áskorunum sem felast í miklum málafjölda hjá Persónuvernd, svo sem með því að draga úr þeim 
mikla fjölda kvartana sem stofnunin þarf að rannsaka og Ijúka með rökstuddum úrskurði. Með 
breytingunni er stefnt að því að draga úr verkefnaálagi hjá Persónuvernd og samhliða því stytta 
málsmeðferðartíma kvartana og auka skilvirkni hjá stofnuninni. Með breytingunni verður 
einstaklingum tryggð skilvirk og sanngjörn þjónusta, svo að þeir fái notið þeirra réttinda sem þeim ber 
hér á landi, og þau úrræði sem þeir hafa til að fá leyst úr málum sínum hjá stofnuninni þannig bætt.

Sú bteyting sem hét et lögð ftam skiptit sköpum fytit starfsemi Persónuverndar og íttekar 
stofnunin mikilvægi þess að tillagan nái fram að ganga sem allra fyrst, þ.e. á þessu 
löggjafarþingi.

D. 4. gr. frumvarpsins um breytingu á gjaldtökuheimild

I frumvarpinu er lögð til breyting á ákvæði 40. gr. laganna um gjaldtöku vegna kostnaðar sem hlýst af 
eftirliti Persónuverndar. Breytingin er á þann veg að gjaldtökuheimildin nái ekki einungis til 
ábyrgðaraðila, líkt og í núgildandi lögum, heldur jafnframt til vinnsluaðila. Reynsla Persónuverndar er 
sú að þegar reynir á að fá aðkomu sérfræðings í tölvurannsóknum eða á sviði upplýsingaöryggis og 
staðla til aðstoðar í tengslum við úttektir eða eftirlit á vegum stofnunarinnar, þá snýr slík úttekt ekki 
einungis að ábyrgðaraðilum heldur einnig vinnsluaðilum. Engin rök standa til þess að aðrar reglur gildi 
um vinnsluaðila í því samhengi. Því er brýnt að heimild stofnunarinnar til gjaldtöku nái jafnt til 
ábyrgðaraðila og vinnsluaðila. Umrædd gjaldtökuheimild er því til að mæta þeim kostnaði sem hlýst af 
eftirlitsskyldu stofnunarinnar.

Rétt er að taka fram í þessu samhengi að umrædd gjaldtökuheimild nær eingöngu til útlagðs kostnaðar 
vegna aðkeyptrar sérfræðiþjónustu sem er nauðsynleg vegna eftirlits Persónuverndar. Hefur 
dómsmálaráðherra sett gjaldskrá, sbr. auglýsingu nr. 1027/2020, þar sem heimildin hefur verið nánar 
afmörkuð og útfærð.

E. 5. gr. frumvarpsins um breytingu á heimild til álagningar dagsekta

I frumvarpinu er lagt til að ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 45. gr. laganna verði breytt á þann veg að 
Persónuvemd verði heimilað að leggja á dagsektir ef ekki er orðið við beiðnum stofnunarinnar um 
upplýsingar eða aðgang að gögnum eða húsnæði skv. 1., 5. eða 6. tölul. 1. mgr. 41. gr. laganna.

I framkvæmd hefur það sýnt sig að einna helst reynir á það í starfsemi Persónuverndar að beita þurfi 
þvingunarúrræðum þegar svör berast ekki frá ábyrgðaraðila eða vinnsluaðila eða beiðnum 
stofnunarinnar um aðgang að húsnæði eða gögnum er ekki sinnt. Stofnunin hefur hins vegar ekki 
heimildir til að beita dagsektum við slíkar aðstæður, eins og lögin eru nú. Hefur þetta í för með sér 
tilheyrandi tafir í málarekstri og hefur í sumum tilvikum valdið örðugleikum við rannsókn mála. Eins 

3



og lögin eru nú er eina úrræði Persónuverndar, til þess að knýja á um að stofnunin fái þær upplýsingar, 
gögn og aðgang sem hún þarf til að sinna rannsóknarskyldu sinni, að leggja á stjómvaldssekt, sem telst 
mun meira íþyngjandi úrræði en dagsektir fyrir þann sem eftirlit stofnunarinnar beinist að.

Reynsla Persónuverndar hefur sýnt að í langflestum tilvikum nægir að taka fram að stofnunin hafi 
heimildir til að leggja á dagsektir til að knýja fram hlítingu við lögin eða fyrirmæli stofnunarinnar. Afar 
sjaldgæft er hins vegar að dagsektir þurfi að innheimta, en þau tilvik þar sem það hefur reynst 
nauðsynlegt í yfir 20 ára sögu Persónuverndar eru teljandi á fingrum annarrar handar. I nær öllum 
tilvikum hefur heimildin hins vegar nægt til þess að fyrirmælum hefur verið fylgt og hafa dagsektir þá 
verið felldar niður.

Brýnt er að Persónuvernd hafi þau tæki sem til þarf til að stofnunin geti rækt hlutverk sitt við eftirlit 
með framkvæmd laganna með skilvirkum hætti og á þann hátt að valdheimildir hennar séu ekki of 
íþyngjandi fyrir þá sem sæta eftirliti hennar. Sú breyting sem hér er lögð til myndi stuðla að því að 
Persónuvernd gætti beitt vægari eftirlitsheimildum en núgildandi lög gera ráð fýrir.

F. 6. gr. frumvarpsins um gjaldtökuheimild vegna eftirlits á grundvelli laga nr. 75/2019

I frumvarpinu er lagt til að sett verði í lög nr. 75/2019, um vinnslu persónuupplýsinga í 
löggæslutilgangi, heimild til handa ráðherra til að setja gjaldskrá sem mælir fyrir um gjald sem 
ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili skuli greiða Persónuvemd fyrir þann kostnað sem hlýst af eftirliti með 
því að hann fullnægi skilyrðum sömu laga og reglna sem settar eru samkvæmt þeim eða einstökum 
fyrirmælum. Með gjaldskránni verði cinnig heitnilt að kveða á um að ábyrgðaraðili eða vinnsluaöili 
greiði kostnað við úttekt á starfsemi við undirbúning útgáfu vinnsluleyfis og annarrar afgreiðslu.

Að mati Persónuverndar er nauðsynlegt að samræmis gæti milli laga nr. 90/2018 og 75/2019 hvað 
varðar ákvæði um gjaldtöku vegna þess kostnaðar sem hlýst af eftirliti stofnunarinnar. Ákvæði um 
gjaldtöku felur ekki í sér nýmæli þar sem gjaldtökuheimild var í 4. mgr. 37. gr. eldri persónuverndarlaga, 
nr. 77/2000, sem giltu mcðal annars um þá vinnslu persónuupplýsinga sem nú er kveðið á um í lögum 
nr. 75/2019. Þá er sams konar ákvæði að fmna í 40. gr. laga um persónuvernd og vinnslu 
persónuupplýsinga, nr. 90/2018.

Persónuvernd áréttar þær tillögur sem lagðar eru fram með frumvarpinu og ítrekar mikilvægi 
þess að frumvarpið nái fram að ganga sem fyrst.

Verdi frekari umsagnar óskað um einstök atriði verður hún fúslega veitt.

F.h. Persónuverndar,

Jelga ponsdottir I lelga Signður Þorhallsdottir
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