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Söguleg þróun

• Eldri stjórnarskrárákvæði 

• Ákvæði 71. gr. í núgildandi 

stjórnarskrá

• 8. gr. mannréttindasáttmálans



SES 108

–Evrópuráðssamningur nr. 108 frá 
28. janúar 1981 um vernd 
einstaklinga vegna vélrænnar 
vinnslu persónuupplýsinga



Fyrstu lögin um meðferð 

persónuupplýsinga

Lög nr. 63/1981, því næst 39/1985 
og 121/1989. 

Þau voru stundum kölluð tölvulög 
og tölvunefnd hafði eftirlit með 
framkvæmd þeirra.



Tilskipun 95/46/EB

• Tilskipun 95/46/EB um vernd einstaklinga í 
tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um 
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga

• Féll undir EES samninginn

• Innleidd með lögum 77/2000 um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga



Landfræðilegt gildissvið

Lögin gilda um vinnslu 

persónuupplýsinga á vegum 

ábyrgðaraðila sem hefur staðfestu hér á 

landi



Valdmörk Persónuverndar

• Um sjálfstæði hennar og valdmörk

• Ákvarðanir verða bornar undir 

dómstóla en ekki önnur stjórnvöld



Efnislegt gildissvið

Lögin gilda um :

• sérhverja rafræna vinnslu 

persónuupplýsinga – og

• um handvirka vinnslu 

persónuupplýsinga sem eru eða eiga að 

verða hluti af skrám eða skrásafni



Lykilhugtakið

„persónuupplýsingar“

• Sérhverjar persónugreindar eða 

persónugreinanlegar upplýsingar um 

hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint 

eða óbeint má rekja til tiltekins 

einstaklings, látins eða lifandi.
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Höfuðákvæði;

lagaáskilnaðar- og gæðareglur 

• Um hvenær vinna má með almennar 

persónuupplýsingar og viðkvæmar 

persónuupplýsingar.

• Um hvernig á að vinna með 

persónuupplýsingar.
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Lykilhugtakið

ábyrgðaraðili

• Ábyrgðaraðili er sá „sem ákveður tilgang 

vinnslu persónuupplýsinga, þann búnað sem 

notaður er, aðferð við vinnsluna og aðra 

ráðstöfun upplýsinganna“ 



„29. gr. starfshópurinn“

• Starfar sjálfstætt og hefur það 

meginhlutverk að samræma 

lagaframkvæmd að landsrétti á 

grundvelli tilskipunarinnar
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auð
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Fyrir liggur tillaga að 

grundvallarbreytingu („reform“)

Setja á reglugerð og tilskipun fyrir 

vinnslu á sviði löggæslu.

Pakkalausn („package approach“)
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I

Eitt samræmt regluverk 

og víðara landfræðileg

gildissvið

• Nýjar reglur (reglugerð) á að ná til 

allra – líka ábyrgðaraðila utan EES

• Hvers vegna?



II.

Breytt tilkynningarskylda

• Brottfall hefðbundinnar 

tilkynningarskyldu

• Aðeins verður skylt að tilkynna um 

brot



III

Ein stofnun fer með mál

(„one stop shop“)

• Eitt yfirvald fer með mál

ábyrgðaraðila þótt hann sé í 

nokkrum löndum

• Einstaklingar geta snúið sér til

sinnar heimastofnunar



IV.

Skerpa á rétt einstaklinga

1. Krafa um yfirlýst samþykki

2. Ný réttindi - réttur til að flytja

eigin gögn („right to data 

portability“) og til að gleymast

(„right to be forgotten“)



3. Aukin krafa um hátt öryggisstig. 

Ákvæði um innbyggða hönnun 

(„privacy by design“) og sjálfgefnar 

stillingar („privacy by default“)



V.

Styrking stofnana

• Vald til að beita sektum

• Ákvæði um lágmarksfjárveitingar



Samræmingargangverk

(„consisteny mechanism“)

• Evrópskt persónuverndarráð

(„European Data Protection Board“)

• Samræmd ákvæði - bæði almenn lög

(„implementing  acts“) og sértæk

(„delegated acts“ ) 
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Fyrstu viðbrögð

Hverju fer að fagna?

Hvað má betur fara?
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