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Tildrög / Nauðsyn

Aðdragandi og undirbúningur

Endurbæturnar settar fram með:

– Reglugerð um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálst 

flæði slíkra upplýsinga („Reglugerð um persónuvernd“)

– Tilskipun um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga hjá 

löggæsluaðilum („Löggæslutilskipunin“)

Gildistaka GDPR í maí 2018



Markmið nýrra reglna

Samræmd og öflug vernd 

Frjálst flæði upplýsinga 

Aukin réttarvissa – meiri fyrirsjáanleiki 

Létta stjórnsýslulegar byrðar



Til hverra nær GDPR?

A. Öll fyrirtæki með staðfestu innan EES óháð 
því hvar vinnslan fer fram

B. Öll fyrirtæki utan EES ef:
 Vörur/þjónusta eða eftirlit með hegðun

 Allur heimurinn undir!

Vinnsla persónuupplýsinga um alla 
einstaklinga innan EES
 UT

Ábyrgðaraðilar - vinnsluaðilar



1. Skrá yfir vinnsluaðgerðir

Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili

– Ítarlegri skrá hjá ábyrgðaraðilum

Efni og form 

Aðgengileg Persónuvernd

Undantekning <250 starfsmenn



2. Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd

Verndarráðstafanir innbyggðar í vinnslu frá upphafi

Einungis nauðsynlegar upplýsingar séu unnar

Persónuverndarvottun eða -innsigli



3. Persónuverndarfulltrúi

Öll stjórnvöld – sum fyrirtæki

Sjálfstæður og óháður í störfum

Reglufylgni, fræðsla, ráðgjöf, tengiliður

Hæfisskilyrði

Leiðbeiningar 29. gr. hópsins

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp243_en_40855.pdf


4. Breytt tilkynningarskylda

Tilkynna öryggisbrest til Persónuverndar

– Innan 72 klst. 

– Efniskröfur

Tilkynna um öryggisbrest til einstaklinga

– Án tafar ef mikil áhætta 

– Á skýru og einföldu máli

– Undantekningar



5. Sjálfstæð skylda á vinnsluaðila

Tryggja öryggi

Skrá yfir alla flokka vinnslu

Tilkynna um öryggisbrest

Persónuverndarfulltrúi

Undirvinnsluaðilar

Skaðabótaskylda/Sektargreiðslur



6. Mat á áhrifum vinnslu (PIA)

Hvenær? 
Tilteknar tegundir vinnslu kalla á PIA
Nýrri tækni beitt

Nauðsynleg og hófleg vinnsla?

Leiðbeiningar frá eftirlitsstofnunum

Forálit Persónuverndar



Réttindi einstaklinga

Samþykki 

Hreyfanleiki gagna (leiðbeiningar)

Rétturinn til að gleymast

Upplýsinga- og aðgangsréttur

Sjálfvirk ákvarðanataka – persónusnið

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf


Breytt eftirlit

Nýjar og stórauknar sektarheimildir

− Allt að 4% af árlegri heildarveltu eða 20 milljón evrum

− Allt að 2% af árlegri heildarvelu eða 10 milljón evrum

Einn afgreiðslustaður (e. One stop shop)

- Leiðbeiningar um samvinnu persónuverndarstofnana 

„Samræmingar-kerfi“ (e. Consistency 

mechanism)

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf


Næstu skref?

1. Hvaða upplýsingar
Hvaða, hvernig, hvers vegna, 

hver 

Skrá lagagrundvöll, 
tilgang, o.fl. 

Öflun samþykkis, fræðsla, 
innra eftirlit 

Fræðsluefni, fundir, hverjir 
þurfa þjálfun, skipun PVfulltrúa 

Yfirfara, útbúa áætlun um        
nauðsynlegar breytingar, 

tölvukerfi

2. Núgildandi löggjöf
Uppfyllir fyrirtækið kröfur 

núgildandi laga? 

3. Fræðsla
Stjórnendur og starfsfólk

4. Verklagsreglur
Nýjar kröfur í reglugerðinni
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