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1. Fororð 
 
 
Tá ið áhugafeløg viðgera persónupplýsingar, er viðgerðin fevnd av reglunum í 
dátuverndarlógini. Reglurnar áseta nær og hvussu almennir myndugleikar, 
privatar fyritøkur og feløg kunnu savna inn og á annan hátt viðgera upplýsingar um 
persónar. 
 
Ítróttarfeløg, politisk ungmannafeløg o.o. áhugafeløg kunnu halda tað vera 
møtimikið at fylgja reglunum í dátuverndarlógini. Endamálið við hesi vegleiðing er 
at hjálpa áhugafeløgum væl ávegis, so at tey kunnu tryggja, at reglurnar í 
dátuverndarlógini verða hildnar.  
 
Vegleiðingin vísir ymsastaðni til aðrar vegleiðingar, sum eru tøkar á heimasíðuni 
hjá Dátueftirlitinum á www.dat.fo undir “vegleiðingar og skabelónir”.  
 

  

http://www.dat.fo/
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2. Góð ráð til áhugafeløg 
 
 
Nemið tykkum kunnleika til reglurnar í dátuverndarlógini 
Tað er neyðugt at seta seg inn í reglurnar í dátuverndarlógini fyri at fáa greiðu á, 
hvat skal gerast fyri at lúka krøvini. Hetta krevur, at ein setur tíð av til tað. Fyri at 
gera tað lættari hjá áhugafeløgum o.ø. at seta seg inn í krøvini í dátuverndarlógini, 
hevur Dátueftirlitið gjørt ymiskar vegleiðingar og skabelónir, sum lýsa meira 
ítøkiliga, hvussu viðgerð av persónupplýsingum skal skipast.  
 

Byrjað við at lesa hesa vegleiðing, sum serliga er ætlað áhugafeløgum. Vegleiðingin 

lýsir m.a. tey økini, sum tit eiga at geva serligan ans. Aftaná ber til at meta um, 

hvørjar aðrar vegleiðingar, ið kunnu vera neyðugar at lesa.  

 

Tað kann vera eitt gott hugskot at velja ein persón, sum hevur ábyrgdina av 

økinum.  

 
 
 

Fá greiðu á, hvørjar persónupplýsingar áhugafelagið viðger 

Tað er týdningarmikið, at áhugafelagið kannar og kann skjalprógva, hvørjar 

persónupplýsingar felagið viðger. Hetta kunnu vera upplýsingar sum navn, 

bústaður, teldupostur og limagjald. Tað er neyðugt at gera eitt yvirlit yvir, hvørjar 

persónupplýsingar, áhugafelagið hevur um sínar limir o.o. Yvirlitið er avgerandi fyri 

at kunna leggja til rættis, hvussu áhugafelagið kemur á mál. 

 
 

Fá greiðu á, hvar persónupplýsingarnar eru 

Tað er týdningarmikið at finna útav, hvar persónupplýsingarnar eru goymdar. 
Orsøkin er, at áhugafelagið skal tryggja, at persónupplýsingarnar verða goymdar á 
ein tryggan hátt.  
 
At vita, hvar upplýsingarnar eru, er eisini neyðugt fyri at fáa greiðu á, um felagið 
nýtir dátuviðgerar. Ein dátuviðgeri er ein, sum viðger upplýsingar fyri áhugafelagið. 
Tað kann til dømis vera, um áhugafelagið nýtir cloudloysnir at goyma 
persónupplýsingar. Um so er, er neyðugt við eini dátuviðgeraravtalu. Um felagið 
nýtir dátuviðgerar, skal ein dátuviðgeraravtala gerast við viðkomandi, har felagið 
m.a. gevur boð um, hvussu viðgerðin skal fara fram. Ein standardavtala sum kann 
nýtast, er á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum.  

   1 

    3 

   2 
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Tað er eisini týdningarmikið, at felagið fær greiðu á, um persónupplýsingar verða 
fluttar úr Føroyum. Flutningur av persónupplýsingum úr Føroyum fer fram, um 
felagið t.d. nýtir ein dátuviðgera, sum er staddur uttanfyri Føroyar.  
 
Les meira á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum um flutning av persónupplýsingum úr 
Føroyum. 
 

Minst til kunningarskylduna 

Tá ið áhugafelagið savnar inn persónupplýsingar um limir o.o., skal felagið geva 
viðkomandi limum o.ø. kunning um viðgerðina. Endamálið við kunningarskylduni 
er m.a. at tryggja gjøgnumskygni, soleiðis at tann skrásetti (t.e. teir persónar, 
áhugafelagið viðger upplýsingar um) veit, hvat upplýsingarnar verða nýttar til. 
Áhugafelagið skal upplýsa teimum skrásettu um hví, hvussu og til hvørji endamál 
persónupplýsingarnar verða nýttar. Í flestu førum fevnir kunningarskyldan um 
fylgjandi upplýsingar: 
 

 Navn á felagnum og samskiftisupplýsingar 

 Endamálið við og heimildin fyri viðgerðini 

 Er viðgerðin grundað á heimilað áhugamál, frágreiðing um hvørji heimilað 
áhugamál talan er um 

 Møguligir móttakarar ella sløg av móttakarum 

 Kunning um møguligan flutning av persónupplýsingum úr Føroyum 

 Freist fyri striking ella treytir fyri nær felagið strikar upplýsingarnar 
 
Tað kann vera ein fyrimunur at hava ein sokallaðan privatlívspolitikk, sum limirnir 
í felagnum, brúkarar o.o. fáa, tá ið upplýsingar savnast inn um viðkomandi.  
 
Dátueftirlitið hevur gjørt eina vegleiðing um kunningarskylduna og eina skabelón, 
sum eru á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum, sum dømi um kunning. 
 
 

Fá greiðu á, hvussu áhugafelagið uppfyllir rættindini hjá skrásetta 

Áhugafelagið eigur at tryggja, at rættindi hjá skrásettum eftir dátuverndarlógini 
verða fylgd. Umframt kunningarskylduna ásetur dátuverndarlógin onnur rættindi 
fyri tann, sum er skrásettur, har tey mest týðandi fyri feløg eru: 
 

 Rættin til innlit 

 Rættin til at fáa rangar upplýsingar rættaðar 

 Rættin til striking 
 

   4 
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Felagið eigur at gera eina mannagongd um rættindi hjá skrásetta, sum kann nýtast 
í sambandi við áheitanir ella fyrispurningar. Henda mannagongd kann t.d. áseta, 
hvør skal taka sær av møguligum umbønum.  
 
Á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum ber til at lesa meira um rættindini. M.a. eru 
fleiri vegleiðingar um rættindini.   
 

Fá greiðu á heimildini fyri viðgerð av persónupplýsingum 

Áhugafelagið skal taka støðu til, hvør heimildin er, tá ið persónupplýsingar verða 
savnaðar, givnar víðari o.s.fr. Heimild merkir, at tað skal vera eitt grundarlag undir 
viðgerðini. Heimildin er ásett í dátuverndarlógini. 
 
Er talan um vanligar persónupplýsingar, skal heimildin fyri viðgerðini finnast í § 8, 
stk. 1, nr. 1-6 í dátuverndarlógini. Í hesi áseting eru seks ymiskar 
viðgerðarheimildir. 
 
Vanligar persónupplýsingar eru upplýsingar so sum navn, bústaður, teldupostur og 
telefonnummar. 
 
Samtykki frá einum limi at viðgera ítøkiligar upplýsingar um viðkomandi er ein 
heimild. Sum nevnt eru fleiri heimildir, sum viðgerð av persónupplýsingum kann 
grundast á, har samtykki er ein møguleiki. Áhugafelagið eigur  sjálvt at meta um, 
hvør heimild er hóskandi fyri viðgerðini.  
 
Í fleiri førum kunnu feløg viðgera vanligar limaupplýsingar grundað á regluna um 
heimilað áhugamál í § 8, stk. 1, nr. 6 í dátuverndarlógini og sostatt uttan samtykki. 
Eftir hesi áseting kunnu áhugafeløg í útgangsstøðinum viðgera vanligar 
persónupplýsingar, um tað er neyðugt fyri at røkja endamál felagsins. 
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Dømi 1 
Eitt fótbóltsfelag savnar upplýsingar inn, tá ið persónar tekna seg sum lim í 
felagnum. Talan er um navn, bústað, telefonnummar, teldupost, aldur, kyn og 
kontoupplýsingar. 
 
Tað er í hesum sambandi fótbóltsfelagið, sum metir, at innsavnaðu 
upplýsingarnar eru neyðugar fyri at røkja virksemi felagsins. Tað er somuleiðis 
upp til fótbóltsfelagið at tryggja, at felagið ikki savnar fleiri upplýsingar enn 
neyðugt. Einans upplýsingar, sum eru neyðugar í mun til endamálið við 
viðgerðini, kunnu savnast.  
 
Felagið kann eftir § 8, stk. 1, nr. 6 lógliga savna inn upplýsingar – t.e. uttan 
samtykki. Orsøkin er, at áhugin hjá felagnum at savna viðkomandi upplýsingar 
um limin vigar tyngri, enn áhugin hjá liminum í, at upplýsingarnar ikki verða 
savnaðar.  
 

 
 
Um áhugafelagið eftir eina ítøkiliga meting kemur fram til, at upplýsingarnar ella 
nakrar av upplýsingunum ikki kunnu viðgerast eftir § 8, stk. 1, nr. 6, kann felagið 
fáa samtykki frá skrásettu persónunum. Um upplýsingarnar eru um eitt barn, skal 
felagið tryggja sær, at tann, ið hevur foreldramyndugleikan gevur samtykki.  
 
 

Dømi 2 
Eitt fótbóltsfelag hevur eina almenna heimasíðu. Fótbóltsfelagið leggur myndir 
á heimasíðuna av fótbóltskappingum og dystum, har fleiri persónar síggjast. At 
almannakunngera myndir av persónum er ein viðgerð, sum krevur heimild í 
dátuverndarlógini.  
 
Tað er upp til fótbóltsfelagið at meta, um myndin kann almannakunngerast við 
ella uttan samtykki. Myndir kunnu deilast ella almannakunngerast eftir eini 
heildarmeting av myndini og endamálinum við at deila myndina. Metast skal í 
hvørjum einstøkum føri, um myndin kann almannakunngerast ella deilast 
uttan samtykki. Myndir kunnu í útgangsstøðinum almannakunngerast uttan 
samtykki frá teimum avmyndaðu, um myndin er meinaleys, og ikki er niðrandi 
fyri tey avmyndaðu. 
 
Fótbóltsfelagið kann sostatt í útgangsstøðinum almannakunngera myndir 
grundað á § 8, stk. 1, nr. 6 um heimilað áhugamál, um myndin er meinaleys og 
ikki er niðrandi fyri tey avmyndaðu. Um tey avmyndaðu eru børn, er metingin 
ein onnur. 
 

 



 

  

síða 9 av 34 

Dømi 3 
Fótbóltsfelagið í dømi 2 ynskir somuleiðis at almannakunngera myndir frá 
innanhýsis tiltøkum (veitslum o.ø.). Í eini veitslu sum varð hildin í felagnum, 
vórðu myndir tiknar av teimum, ið luttóku. Í veitsluni var m.a. barr og dansur.  
 
Fótbóltsfelagið metir, at myndirnar ikki kunnu almannakunngerast eftir eini 
heildarmeting, av tí at persónarnir á myndunum kunnu kenna seg útstillað á 
ein keðiligan hátt. Felagið skal í hesum føri spyrja luttakararnar um loyvi (fáa 
samtykki), um myndirnar frá veitsluni skulu almannakunngerast.  
 

 
 
Summi feløg viðgera persónupplýsingar, tá viðgerðin er neyðug fyri at halda eina 
avtalu við tann, sum upplýsingarnar eru um. Tað kann t.d. vera í teimum førum, 
talan er um sjálvbodnar venjarar og líknandi, sum felagið hevur gjørt avtalu við.  
 
 

 

Heimildir, sum eru serliga viðkomandi, tá áhugafeløg 
viðgera vanligar persónupplýsingar 

 Ásetingin um heimilað áhugamál (dátuverndarlógin § 8, stk. 1, nr. 6) 

 Samtykki (dátuverndarlógin § 8, stk. 1, nr. 1) 

 Viðgerðin er neyðug fyri at halda eina avtalu (dátuverndarlógin § 8, stk. 
1, nr. 2) 

 Viðgerðin er neyðug fyri at halda eina rættarliga skyldu, sum áliggur 
dátuábyrgdaranum (dátuverndarlógin § 8, stk. 1, nr. 3) 

 

 
 
Tá tað kemur til viðkvæmar persónupplýsingar – tað vil siga persónupplýsingar um 
húðarlit, ættarslag ella etniskan uppruna, politiska, átrúnaðarliga ella 
heimspekiliga sannføring ella yrkisfelagsligt tilknýti eins og viðgerð av ílegudátum, 
biometriskum dátum við tí endamáli eintýtt at eyðmerkja ein persón, 
heilsuupplýsingar, upplýsingar um kynslig viðurskifti, revsiverd viðurskifti ella 
upplýsingar um munandi sosialar trupulleikar og onnur heilt privat viðurskifti  – 
skal felagið nýta serligt varsemi.  
 
Orsøkin er, at viðkvæmar upplýsingar eru serliga vardar, og at viðgerð av hesum 
upplýsingum í útgangsstøðinum er bannað. Møguleikin fyri at viðgera viðkvæmar 
persónupplýsingar er tí lutfalsliga snævur.  
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Er tað sakligt og neyðugt hjá einum áhugafelag at viðgera viðkvæmar upplýsingar 
– t.d. um heilsustøðu hjá limi – kann nágreiniligt samtykki vera heimildin fyri 
viðgerðini.  
 
Í ávísum førum kunnu feløg viðgera viðkvæmar upplýsingar um sínar limir og 
brúkarar uttan samtykki. Sí niðanfyri undir pkt. 3.3. um, nær viðgerð uttan 
samtykki er møgulig. 
 
Í heilt serligum førum kunnu feløg viðgera viðkvæmar persónupplýsingar uttan 
samtykki frá teimum skrásettu persónunum, um viðgerðin er neyðug fyri at røkja 
týðandi samfelagsáhugamál. Skal hendan heimildin nýtast, skal felagið hava eitt 
serligt loyvi frá Dátueftirlitinum.  
 
 

Gev meginreglunum fyri viðgerð gætur 

Áhugafeløg skulu altíð fylgja grundleggjandi meginreglunum fyri viðgerð av 
persónupplýsingum í dátuverndarlógini (§ 7, stk. 1, nr. 1-6). Talan er um fylgjandi 
meginreglur: 
 
Lógligheit, rímiligheit og gjøgnumskygni  
Áhugafelagið skal tryggja sær, at viðgerðin er lóglig og rímilig. Harumframt skulu 
persónupplýsingarnar viðgerast á ein gjøgnumskygdan hátt. Hetta er fyri, at 
skrásett fáa størri ræði á egnum persónupplýsingum og vita, hvat upplýsingarnar 
verða nýttar til. Tað skal sostatt vera greitt, at persónupplýsingar um skrásetta 
verða savnaðar, og kunning um viðgerð skal vera lættatkomulig og lættskiljandi.  
 
Endamálsavmarking  
Endamálsavmarking merkir, at persónupplýsingar skulu savnast til nágreiniliga 
tilskilað og heimilað endamál, og at persónupplýsingar ikki frítt kunnu viðgerast til 
onnur endamál enn tað ella tey endamál, sum persónupplýsingarnar vórðu 
savnaðar til. At endamálið skal vera nágreiniliga tilskilað, hevur við sær, at 
áhugafelagið skal hava eitt greitt endamál, tá persónupplýsingar verða savnaðar. 
Tað er ikki nóg mikið at upplýsa, at persónupplýsingar verða savnaðar til 
“fyrisitingarlig endamál” ella “handilslig endamál”. At endamálið skal vera tilskilað 
hevur eisini við sær, at áhugafelagið ikki kann savna persónupplýsingar, sum 
felagið ikki hevur brúk fyri beint nú, men møguliga fær brúk fyri seinni.  
 
Dátuminimering  
Dátuminimering merkir, at mongdin av persónupplýsingum sum verða viðgjørdar, 
altíð eigur at vera so lítil sum møgulig fyri at røkka endamálinum við viðgerðini. Til 
dømis er tað ikki neyðugt at viðgera p-tal í einum felagi, um felagið kann eyðmerkja 
limirnir/brúkararnar við navni, føðidato og adressu.  
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Rættleiki  
Áhugafelagið skal tryggja, at tær persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar, eru 
rættar og nøktandi dagførdar. Um tað vísir seg, at persónupplýsingarnar ikki longur 
eru rættar, skal áhugafelagið rætta ella strika upplýsingarnar.  
 
Goymsluavmarking  
Persónupplýsingar skulu ikki goymast longur enn neyðugt. Fyri at tryggja, at 
persónupplýsingar ikki verða goymdar longur enn neyðugt, eigur áhugafelagið at 
hava freistir fyri striking ella reglur um regluliga gjøgnumgongd av upplýsingunum 
fyri at fáa greiðu á, um og nær upplýsingarnar skulu strikast.  
 
Integritetur og trúnaður  
Áhugafelagið hevur eina skyldu at seta hóskandi tøknilig og bygnaðarlig, herundir 
fysisk, tiltøk í verk fyri at tryggja, at trygdin er á nøktandi støði. Tað merkir, at tað 
skal ansast væl eftir persónupplýsingunum. 
 
 

Fá skil á trygdini 

Nýtsla og handfaring av persónupplýsingum eigur at fara fram á tryggan hátt. 
Trygdarstøðið skal vera nøktandi í mun til teir váðar, sum kunnu standast av 
viðgerðini. Persónupplýsingar skulu verjast ímóti óheimilaðari ella ólógligari 
viðgerð og ímóti missi av tilvild, fyribeining ella skaða. Felagið skal seta hóskandi 
tøknilig og bygnaðarlig, herundir fysisk, tiltøk í verk.  
 
 

Ger eitt yvirlit 

Fyri at kunna skjalprógva, at áhugafelagið lýkur treytirnar í dátuverndarlógini, 
eigur áhugafelagið at gera eitt yvirlit. Eitt yvirlit skal vera skrivligt. Tað kann t.d. 
vera í einum Word-skjali, sum liggur á telduni. Dátueftirlitið hevur gjørt eina 
skabelón, sum kann nýtast.  
 
Í yvirlitinum skal áhugafelagið í minsta lagi upplýsa: 
 

 Hvør er dátuábyrgdari, undir hesum um talan er um felags dátuábyrgd 

 Endamálini við viðgerðini 

 Hvørji sløg av persónupplýsingum, áhugafelagið viðger og um hvønn  

 Um upplýsingar verða givnar víðari 

 Møguligan flutning av upplýsingum úr Føroyum 

 Strikingarfreistir fyri ymisku bólkunum av persónupplýsingum 

 Eina lýsing av trygdartiltøkum í sambandi við viðgerð av 
persónupplýsingum 
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Áhugafelagið skal kunna vísa á, at áhugafelagið uppfyllir meginreglurnar fyri 
viðgerð av persónupplýsingum. Tískil er tað skilagott, at áhugafelagið ásetur í 
yvirlitinum, hvussu áhugafelagið ætlar sær at fylgja meginreglunum. Harumframt 
er skilagott at áseta heimildina fyri viðgerð í yvirlitið. Á henda hátt kann yvirlitið 
nýtast sum útgangsstøði.  
 
Les meira á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum, m.a. í vegleiðing um yvirlit yvir 
viðgerðir.  
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3. Mangan spurt 
 
Niðanfyri eru lýstir teir mest vanligu spurningarnar, sum áhugafeløg hava í 
sambandi við viðgerð av persónupplýsingum. 

3.1.  Eitt áhugafelag hevur fáar limir. Er felagið fevnt av dátuverndarlógini? 

Ja, áhugafelagið er fevnt av dátuverndarlógini.  
 
Dátuverndarlógin er galdandi fyri alla viðgerð av persónupplýsingum, sum heilt 
ella lutvíst er automatisk (t.e. elektronisk), og fyri manuella viðgerð, um 
persónupplýsingar eru ella verða settar í eina skrá. Hetta breiða virkisøkið hevur í 
útgangsstøðinum við sær, at dátuverndarlógin er galdandi fyri viðgerð av 
persónupplýsingum, sum øll áhugafeløg í Føroyum gera, uttan mun til støddina á 
áhugafelagnum.  
 
 

Dømi 4 
Eitt badmintonfelag við tíggju limum hevur upplýsingar um limir sínar. 
Upplýsingarnar fevna um navn, bústað og limagjald. Upplýsingarnar eru 
goymdar á telduni hjá felagnum. 
 
Felagið er fevnt av dátuverndarlógini, tí tey viðgera persónupplýsingar um 
limirnar elektroniskt. 
 

 
 

Dømi 5 
Eitt lítið felag við átta limum skipar fyri útferðum fyri eldri fólk. Í sambandi við 
útferðirnar er týdningarmikið at vita, um luttakararnir hava onkra serliga sjúku, 
ovurviðkvæmi o.a. um onkur gerst sjúkur á útferðini. Tey, sum skipa fyri 
útferðunum skulu sostatt skráseta upplýsingarnar um møguligar sjúkur og 
ovurviðkvæmi, áðrenn útferðina.  
 
Um felagið viðger upplýsingarnar elektroniskt (t.d. á eini teldu) ella í eini 
manuellari skrá (t.d. skipað eftir føðingardegi og sett í eitt ringbind), er 
viðgerðin av persónupplýsingum fevnd av dátuverndarlógini.  
 

 
 

Reglurnar eru eisini galdandi fyri manuella viðgerð av persónupplýsingum, um 
upplýsingarnar eru ella verða settar í eina skrá. Hetta kann t.d. vera eitt fysiskt 
skjalasavn.  
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Dømi 6 
Ein fótbóltsleikari ringir til venjaran og greiðir frá, at hann hevur fingið 
beinkrím (influensu), og tískil ikki kann vera við til komandi fótbóltsdystin. 
Fótbóltsvenjarin skrivar á ein lepa, at leikarin hevur fingið beinkrím, so 
venjarin minnist til, at hann skal finna ein avloysara. 
 
Upplýsingarnar á pappírinum eru ikki fevndar av dátuverndarlógini, tí talan 
ikki er um eina skipaða skrá av persónupplýsingum.  
 

3.2.  Nær kunnu áhugafeløg viðgera persónupplýsingar? 

Áhugafeløg kunnu t.d. viðgera persónupplýsingar í sambandi við skráseting av 
limum, innkrevjing av limagjaldi, og tá tey goyma upplýsingar um tey, sum gera 
sjálvboðið arbeiði. Áhugafeløg kunnu viðgera persónupplýsingar um viðgerðin er 
neyðug fyri, at áhugafelagið kann røkja sínar uppgávur.  Áhugafelagið kann 
skráseta vanligar upplýsingar so sum dagfesting fyri tilmelding, navn, bústað, 
telefonnummar o.s.fr. 
 
Áhugafeløg kunnu í útgangsstøðinum skráseta aðrar upplýsingar so sum t.d. 
upplýsing um besta úrslitið hjá einstøkum limum. Tó skal viðgerðin altíð hava eina 
góða og sakliga orsøk, og áhugafelagið eigur ikki at savna ella í aðramáta viðgera 
fleiri upplýsingar enn neyðugt. 
 

3.3.  Nær kunnu áhugafeløg viðgera viðkvæmar persónupplýsingar um sínar limir 
og brúkarar? 

 
Áhugafeløg kunnu í útgangsstøðinum ikki viðgera persónupplýsingar um húðarlit, 
ættarslag ella etniskan uppruna, politiska, átrúnaðarliga ella heimspekiliga 
sannføring ella yrkisfelagsligt tilknýti, íløgudátur, biometriskar dátur, 
heilsuupplýsingar, upplýsingar um kynslig viðurskifti, revsiverd viðurskifti ella 
upplýsingar um munandi sosialar trupulleikar og onnur heilt privat viðurskifti.   
 
Hetta merkir ikki, at áhugafeløg ongantíð kunnu viðgera viðkvæmar upplýsingar. 
Áhugafeløg skulu tó vísa serligt varsemi, tá tað kemur til viðgerð av viðkvomum 
upplýsingum.  
 
Er tað sakligt og neyðugt hjá einum áhugafelag at viðgera viðkvæmar upplýsingar 
– t.d. um heilsustøðu hjá limi – kann nágreiniligt samtykki vera heimildin fyri 
viðgerðini.  
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Dømi 7 
Eitt badmintonfelag viðger ítøkiligar heilsuupplýsingar á telduni hjá felagnum 
viðvíkjandi beinskaða hjá einum limi. Orsakað av skaðanum kann limurin ikki 
luttaka í eini stevnu, sum felagið luttekur í. Ein nevndarlimur skrivar 
upplýsingarnar út og gevur einum øðrum badmintonfelag, sum eisini skal 
luttaka í stevnuni, pappírini.  
 
Badmintonfelagið viðger upplýsingarnar á telduni hjá felagnum, og 
upplýsingarnar verða prentaðar. Dátuverndarlógin er sostatt galdandi.  
 
Felagið gevur í hesum føri heilsuupplýsingar, t.e. viðkvæmar 
persónupplýsingar, víðari (upplýsingar um beinskaða hjá einum limi). 
Badmintonfelagið eigur í hesum føri at fáa samtykki frá liminum, áðrenn 
upplýsingarnar um skaðan verða givnar víðari.  
 

 
 
Í summum førum kunnu tað vera sakligar orsøkir til, at eitt felag viðger viðkvæmar 
persónupplýsingar. Tað er í útgangsstøðinum í lagi, at eitt felag fyri fólk, ið bera 
brek, viðger upplýsingar um brekið hjá limunum. Felagið skal tó tryggja sær, at 
viðgerðin hevur heimild í dátuverndarlógini.  
 
 

Dømi 8 
Í sambandi við at ein tennisleikari hevur fingið skaða í økilin, vil tennisfelagið 
viðgera upplýsingar um skaðan, fyri at fysioterapeuturin hjá felagnum kann 
viðgera skaðan hjá leikaranum. Talan er um eina viðkvæma upplýsing, tí  talan 
er um eina ítøkiliga heilsustøðu.  
 
Felagið skal biðja leikaran um loyvi til at viðgera upplýsingar um skaðan 
(samtykki). Um felagið ynskir at geva upplýsingar um skaðan víðari, skal felagið 
eisini biðja um loyvi frá leikaranum (samtykki) til tað.  
 

 
Í dátuverndarlógini er eisini ein serlig heimild at viðgera viðkvæmar 
persónupplýsingar hjá feløgum, sum ikki arbeiða við vinningi fyri eyga, og hvørs 
endamál er av politiskum, heimspekiligum, átrúnaðarligum ella yrkisfelagssligum 
slagi. Hesi feløg kunnu viðgera viðkvæmar upplýsingar um sínar limir og 
fyrrverandi limir, um tað er neyðugt í mun til endamálið hjá felagnum. Fevnd eru 
ikki-vinnulig feløg og grunnar, sum hava samfelagsligan týdning, sum t.d. samtøka 
av persónum, sum hava somu felags áhugamál ella áskoðanir, t.d. átrúnaðarliga, 
heimsspekiliga ella politiskt. Fevnd eru eisini t.d. sjúklingafelagsskapir. Nevnast 
kunnu Krabbameinsfelagið, Heilafelagið og politisk ungmannafeløg ella flokkar og 
fakfeløg.  
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Heimildin fevnir eisini um tey føri, tá nevndu feløg viðgera upplýsingar um 
persónar, sum felagið javnan hevur samband við. Hetta kunnu t.d. vera 
upplýsingar um persónar við eini serligari átrúnaðarligari sannføring, sum melda 
seg til tiltøk hjá einum felagi við einum serligum átrúnaðarligum endamáli, og 
viðkomandi ikki er limur í felagnum. Týdningarmikið er í hesum sambandi, at tað 
regluliga sambandið er í samsvari við endamálið hjá felagnum.  
 
Heimildin kann ikki nýtast at geva viðkvæmar upplýsingar víðari til onnur. Tað 
krevur nágreiniligt samtykki.  
 

Dømi 9 
Eitt trúarsamfelag viðger m.a. upplýsingar um átrúnaðarliga sannføring hjá 
núverandi og fyrrverandi limum. Trúarsamfelagið virkar ikki við vinningi fyri 
eyga. Trúarsamfelagið viðger eisini viðkvæmar upplýsingar um persónar, sum 
ikki eru limir, men sum javnan gagnnýta sosialu tilboðini, sum verða boðin av 
trúarsamfelagnum.  
 
Trúarsamfelagið kann viðgera upplýsingar uttan samtykki tí at: 

 Viðgerðin verður framd av einum almannagagnligum felagi, sum hevur 
samfelagssligan týdning, og sum ikki virkar við vinningi fyri eyga 

 Viðgerðin viðvíkur limum, fyrrverandi limum og brúkarum við 
regluligum sambandi til felagið 

 Viðgerðin av viðkvomum upplýsingum er neyðug í mun til endamál 
felagsins 

Um trúarsamfelagið ynskir at víðarigeva upplýsingarnar til onnur, skal 
trúarsamfelagið spyrja persónarnar um ítøkiligt loyvi (samtykki).  
 

 
 

Dømi 10 
Trúarsamfelagið í dømi 9 viðger harumframt upplýsingar um yrkisfelagsligt 
tilknýti. Trúarsamfelagið hevur ikki fingið samtykki til hesa viðgerð. 
 
Viðgerðin av persónupplýsingum um yrkisfelagsligt tilknýti er ikki loyvd, tí 
viðgerðin ikki er neyðug í mun til endamálini hjá trúarsamfelagnum. 

 

3.4.  Hvat kann áhugafelagið nýta upplýsingar um limir sínar til? 

Áhugafelagið kann bert nýta upplýsingar um limir sínar til tað ella tey endamál, 
sum upplýsingarnar eru savnaðar til. Persónupplýsingarnar kunnu ikki nýtast til 
óviðkomandi endamál. 
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Dømi 11 
Um eitt telvingarfelag hevur savnað inn persónupplýsingar í sambandi við eina 
telvikapping, kunnu persónupplýsingarnar ikki nýtast til onnur óviðkomandi 
endamál, so sum at senda út tilfar til marknaðarføring fyri eina fyritøku.  
 
Um telvingarfelagið vil senda út marknaðarføringstilfar fyri eina fyritøku til 
sínar limir, skal telvingarfelagið tryggja sær, at ein onnur heimild er fyri hesum 
í dátuverndarlógini. Tað kundi verið samtykki. 
 

 

3.5.  Nær kunnu áhugafeløg viðgera upplýsingar um revsiverd viðurskifti? 

Áhugafeløg kunnu biðja um at fáa revsiváttan útflýggjaða frá sjálvbodnum 
hjálparfólkum, venjarum o.ø., sum hava beinleiðis samband við børn og ung undir 
15 ár. Tað er ein fortreyt at tann, sum arbeiðir sjálvboðið, gevur samtykki til at 
útflýggja revsiváttan. 
 
Á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum er ein mannagongd, sum áhugafeløg eiga at 
nýta, tá revsiváttanir skulu heintast. 
 

Dømi 12 
Eitt lítið kavarafelag vil hava eitt hjálparfólk til ungdómsdeildina. 
Ungdómsdeildin er fyri ung millum 12 og 16 ár. Felagið hevur funnið ein 
kavara, sum fegin vil undirvísa. Felagið biður kavaran heinta eina revsiváttan, 
áðrenn viðkomandi verður settur. 
 
Kavarafelagið kann í hesum føri biðja um at síggja eina revsiváttan, av tí at 
viðkomandi skal hava beinleiðis samband við børn og ung undir 15 ár. 
Endamálið við at fáa revsiváttanina er sakligt. 

 

3.6.  Hvat skulu áhugafeløg kunna limirnar um, tá ið upplýsingar um teir verða 
savnaðar? 

Tá ið áhugafeløg savna upplýsingar frá einum persóni, ella frá øðrum enn tí 
persóninum, sum upplýsingarnar viðvíkja, skal felagið av sínum eintingum kunna 
persónin um viðgerðina.  
 
Teir skrásettu persónarnir skulu kunnast um endamálini við viðgerðini, heimilaðu 
áhugamálini, sum felagið fylgir við viðgerðini av upplýsingunum – um viðgerðin 
væl at merkja er grundað á § 8, stk. 1, nr. 6 – og møguligar móttakarar og sløg av 
móttakarum umframt aðrar upplýsingar, sum eru neyðugar fyri at tryggja eina 
rímiliga og gjøgnumskygda viðgerð.  
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Felagið kann uppfylla kunningarskylduna við at senda kunningina beinleiðis í 
brævið til skrásettu persónarnar. Upplýsingarnir kunnu eisini lýsast í einum 
privatlívspolitikki, sum verður givin limunum í sambandi við limaskráseting ella 
lýsast á heimasíðuni. 
 
Felagið skal eisini geva kunningarskylduni gætur, um felagið móttekur 
persónupplýsingar frá øðrum enn persónunum sjálvum. Hetta kundi verið, at eitt 
felag móttekur upplýsingar frá eini kommunu um eina familju, har børnini skulu 
verða limir í felagnum. 

 

3.7.  Nær kunnu áhugafeløg víðarigeva upplýsingar um limir? 

Eitt áhugafelag kann í útgangsstøðinum víðarigeva limalistan í t.d. faldara ella 
limablaði hjá felagnum uttan samtykki frá teimum einstøku limunum. 
Týdningarmikið er tá, at tað bert eru limirnir í felagnum, sum móttaka faldaran ella 
limablaðið.  
 
Um listin verður givin víðari til ein størri bólk av persónum – t.d. við 
almannakunngerð á internetinum – skal samtykki fáast frá hvørjum einstøkum 
limi.  
 
Uttan mun til um talan er um víðarigeving innanhýsis í felagnum ella 
almannakunngerð, skal tað altíð vera ein góð og saklig orsøk til víðarigevingina. Ein 
innanhýsis víðarigeving kann vera saklig um endamálið hjá felagnum – sum t.d. 
forðing fyri einsemi ella misnýtslu – er treytað av, at limirnir kunnu fáa samband 
við hvønn annan.  
 
Felagið skal geva gætur, at felagið ikki víðarigevur ov nógvar upplýsingar um sínar 
limir. T.d. kann vera neyðugt at víðarigeva upplýsingar um navn og telefonnummar 
hjá limum, men ikki bústaðin. 
 

3.8.  Kunnu økis- og landsfeløg deila upplýsingar ímillum sín? 

Ja, um tað er ein saklig orsøk til tess.  
 
Tað kann t.d. metast út frá viðtøkunum hjá felagnum, um eitt økisfelag kann deila 
vanligar persónupplýsingar við eitt landsfelag. Atlit skulu serliga takast til, um 
endamálið við víðarigevingini vigar tyngri enn áhugin hjá skrásetta persóninum í, 
at upplýsingarnar ikki verða givnar víðari. Um ivi er um víðarigevingina, kann 
felagið fáa samtykki frá hvørjum einstøkum persóni, sum upplýsingarnar viðvíkja. 
 
Felagið eigur at tryggja sær, at tað ikki verða givnar fleiri upplýsingar víðari enn 
neyðugt, eins og felagið í útgangsstøðinum ikki uttan nágreiniligt samtykkki kann 
geva víðari viðkvæmar upplýsingar. Felagið skal víðarigeva upplýsingarnar á ein 
tryggan hátt, soleiðis at óviðkomandi ikki fáa atgongd til upplýsingarnar. Um 
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viðkvæmar upplýsingar ella upplýsingar í trúnaði verða deildar umvegis teldupost 
yvir vanligt net, skal felagið nýta hóskandi slag av brongling.  
 

3.9.  Nær kunnu áhugafeløg almannakunngera myndir frá tiltøkum o.tíl.? 

Um eitt áhugafelag ætlar sær at almannakunngera myndir frá tiltøkum o.tíl. á 
internetinum, skal áhugafelagið gera eina heildarmeting av einstøku myndunum, 
sum felagið ætlar at almannakunngera. Støða skal takast í hvørjum einstøkum føri, 
um myndin kann almannakunngerast uttan samtykki. Somuleiðis skulu atlit takast 
til áhugamálini hjá teimum eyðmerktu persónunum á myndini. Tað er upp til 
áhugafelagið at meta, eftir hvørjum heimildargrundarlagi myndin kann 
almannakunngerast ella deilast.  
 
Tað er altíð skilagott at kunna, áðrenn ein mynd verður tikin, soleiðis at persónar, 
sum møguliga ikki ynskja at vera við á myndini, kunnu bera seg undan.  
 
Um ein mynd vísir heilsustøðuna hjá persóninum á myndini, kann myndin ikki 
almannakunngerast uttan samtykki.  
 
Serligt varsemi eigur at vera nýtt, um børn, sum kunnu kennast aftur, eru á 
myndunum. Í slíkum føri er útgangsstøðið, at foreldrini skulu samtykkja til 
almannakunngerð. 
 
Um tann avmyndaði vil, at myndin skal strikast, eigur áhugafelagið at syrgja fyri, at 
hetta verður gjørt. 
 

3.10.  Kunnu áhugafeløg deila myndir av tiltøkum o.tíl. í blaðnum hjá felagnum ella 
á eini afturlatnari síðu á internetinum? 

Í útgangsstøðinum krevst ikki samtykki at deila myndir á afturlatnum pallum, sum 
t.d. eini heimasíðu, sum bert limir hava atgongd til. Áhugafelagið skal tó altíð gera 
eina heildarmeting av endamálinum við at deila myndirnar, og m.a. taka atlit til 
áhugamálini hjá persónunum á myndunum.  
 

3.11.  Hvussu leingi kunnu myndir vera á t.d. heimasíðuni hjá felagnum? 

Viðgerð av persónupplýsingum skal vera saklig og eigur ikki at vera yvir longri tíð 
enn neyðugt í mun til tey endamálini, sum felagið fylgir við viðgerðini. Víðarigeving 
av myndum á heimasíðuni hjá felagnum – uttan mun til um víðarigeving er til fá 
ella til stóran skara av persónum – hava ofta til endamáls at kunna og at styrkja 
um felagsskapin. Tískil kunnu vera nógvar støður, har tað er torført at áseta eina 
ávísa strikingarfreist, tá viðgerðin kann sigast  ikki at vera neyðug longur.  
 
Felagið skal m.a. taka støðu til um endamálið við, at myndir eru á heimsíðuni, vigar 
tyngri enn áhugin hjá tí skrásetta persóninum at myndirnar ikki eru á heimasíðuni. 
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Feløg kunnu í tí sambandi hava í huga, hvørt persónarnir á myndini hava áhuga í, 
at t.d. gamlar myndir eru atkomuligar.  
 
Um almannakunngerð av eini mynd er grundað á samtykki, og tann avmyndaði 
tekur samtykki aftur, skal myndin strikast. 
 

3.12.  Eru “gomul” samtykki galdandi? 

Spurningurin um gomul samtykki framvegis eru galdandi, veldst um tað ítøkiliga 
samtykki, sum skrásetti persónurin hevur givið. Við dátuverndarlógini komu nøkur 
nýggj krøv til samtykki. Eitt samtykki sum er givið í samsvar við áður galdandi 
persónupplýsingarlóg, er enn galdandi, um samtykkið samsvarar við krøvini í 
dátuverndarlógini.  
 
Eftir dátuverndarlógini skal eitt áhugafelag kunna vísa á, at skrásetti persónurin 
hevur givið samtykki til ítøkiligu viðgerðina av persónupplýsingum, og tann 
skrásetti persónurin skal, áðrenn viðkomandi gevur  samtykki, kunnast um, at 
samtykkið kann takast aftur. 
 
Tað er ikki í øllum førum neyðugt, at áhugafeløg, sum hava fingið samtykki frá 
sínum limum o.ø. eftir ásetingunum í áður galdandi persónupplýsingarlóg, skulu 
fáa eitt nýtt samtykki til vega. Felagið skal hyggja at verandi mannagongdum í 
sambandi við samtykki fyri at meta, um viðgerðin er í samsvar við krøvini í 
dátuverndarlógini.  
 
Tað hevur týdning, at áhugafelagið kann vísa á, at samtykki er givið, og hvat 
samtykkið er givið til.  
 

3.13.  Skulu áhugafeløg hava samtykki til at senda út tíðindabrøv? 

Tað veldst um. Viðgerðin av persónupplýsingum skal hava heimild í 
dátuverndarlógini, og heimildin kann t.d. vera samtykki. Heimildin kann í ávísum 
førum vera ásetingin um heimilað áhugamál, um tíðindabrævið verður sent í 
samsvar við endamálini hjá felagnum.  
 
Um tíðindabrævið hevur eitt handilsligt endamál, eigur felagið at kanna, um 
felagið er fevnt av reglunum í marknaðarføringslógini.  
 

3.14  Kunnu áhugafeløg viðgera upplýsingar um p-talið hjá limum? 

Í flestu førum er tað ikki neyðugt fyri feløg at viðgera upplýsingar um p-talið. Um 
tað ikki er neyðugt ella tænir einum sakligum endamáli at viðgera upplýsingar um 
p-talið, skulu feløg sostatt ikki savna tey inn.  
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3.15.  Hvat um tað ikki er møguligt at fáa skrivligt samtykki til viðgerð av 
viðkvomum persónupplýsingum? 

Tað eru eingi formkrøv til samtykki. Dátuábyrgdarin skal tó kunna vísa á, at 
samtykki er givið.  
 
Tí verður mælt til, at eitt samtykki er fingið til vega skrivliga ella á annan hátt, sum 
kann skjalprógvast. Um tað ikki er møguligt at fáa eitt skrivligt samtykki, kann 
felagið umhugsa, um viðgerðin kann grundast á eina aðra viðgerðarheimild. 
Felagið kann eisini hugsa um, um upplýsingarnar kunnu verða savnaðar á ein 
annan hátt, har møguleiki er fyri at fáa eitt skrivligt samtykki. 
 
Felagið kann eisini skjalprógva eitt samtykki við at skriva niður, at limurin hevur 
givið munnligt samtykki í eini telefonsamrøðu. Felagið eigur at áseta 
mannagongdir fyri, hvussu skjalprógv viðvíkjandi innheintan av samtykki skal 
gerast, umframt hvørjar upplýsingar, skulu gevast í sambandi við, at felagið fær 
samtykki.  
 

4. Viðkvæmar persónupplýsingar 
 

4.1.  Kann upplýsing um limaskap í einum áhugafelagi vera ein viðkvom 
persónupplýsing? 

Ja, men tað er ofta ikki støðan. Um tað eftir viðtøkunum hjá felagnum bert eru 
limir við eini serligari sjúku, sum kunnu vera limir í felagnum, kann upplýsingin um 
limaskap í sær sjálvum verða ein viðkvom upplýsing.  
 
Um felagið meira yvirskipað hevur til endamáls at hjálpa fólki við eini ávísari sjúku, 
er upplýsingin um limaskap í felagnum ikki ein viðkvom upplýsing, sum sigur nakað 
ítøkiligt um heilsustøðuna hjá liminum.  
 
 
 

Dømi 13 
Eitt lítið politiskt ungmannafelag viðger upplýsingar um sínar limir. Talan er um 
navn, bústað, upplýsingar um limagjald og dagfesting um tilmelding. 
 
Upplýsingar um limaskap hjá teimum einstøku limunum er ein viðkvom 
upplýsing, av tí at limaskapurin sigur nakað um politisku sannføringina hjá 
limunum.  
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4.2.  Kunnu upplýsingar um stuðul til eitt áhugafelag frá einum persóni vera ein 
viðkvom upplýsing? 

Upplýsing um stuðul til eitt áhugafelag er í útgangsstøðinum ikki ein viðkvom 
persónupplýsing. Støðan er tann sama, um talan er um eitt áhugafelag, hvørs 
endamál fevna um eitthvørt, sum er viðkvæmt.  
 
Tó kann tað kortini ikki fullkomiliga útilokast, at ein upplýsing um fíggjarligan 
stuðul ella stuðul til hjálpararbeiði frá einum persóni í heilt serligum førum kann 
vera ein viðkvom upplýsing. Um eitt felag bert móttekur fíggjarligan stuðul frá 
persónum, sum hava eina ávísa átrúnaðarliga sannføring, kunnu upplýsingar um 
stuðul til felagið vera ein viðkvom upplýsing um átrúnaðarligu sannføringina hjá 
viðkomandi.  
 
Hóast upplýsingar um stuðul til eitt felag í útgangsstøðinum ikki eru viðkvæmar 
upplýsingar, er ofta talan um persónupplýsingar, sum áhugafelagið eigur at ansa 
serliga væl eftir. 
 

5. Dátuábyrgd 
 

5.1.  Hvør í áhugafelagnum er dátuábyrgdari? 

Dátuábyrgdarin er tann likamligi ella løgfrøðilig persónurin, almenni myndugleikin, 
stovnurin ella onnur eind, sum eina ella saman við øðrum ger av, til hvørji endamál 
og við hvørjum hjálpitólum persónupplýsingar kunnu viðgerast.  
 
Við øðrum orðum: Tann, sum er dátuábyrgdari, er tann, sum løgfrøðiliga sæð 
hevur ábyrgdina av at halda reglurnar í dátuverndarlógini. Tað er dátuábyrgdarin, 
sum kann revsast fyri at bróta dátuverndarlógina. 
 
Tað er áhugafelagið sum eind, sum er dátuábyrgdari fyri viðgerð av 
persónupplýsingum, sum felagið fremur. Henda ábyrgd kann í síðsta enda vera hjá 
nevndini. Tað eru sostatt ikki tann ella teir einstøku persónarnir, sum hava fingið 
uppgávuna dátuvernd um hendi, sum eru dátuábyrgdarar. Tað kann vera skilagott 
at velja ein persón í felagnum, sum yvirskipað hevur uppgávuna av at halda skil á 
viðgerðini av persónupplýsingum, sum felagið fremur.  
 

5.2.  Eru tað lands- ella høvuðsfelagið ella limafeløgini, sum eru dátuábyrgdarar? 

Í flestu førum eru tað limafeløgini, sum eru sjálvstøðugir dátuábyrgdarar. Lands- 
ella høvuðsfelagið (t.d. ÍSF, FSF, HSF, MEGD) hevur ábyrgdina fyri sína viðgerð av 
persónupplýsingum, og limafeløgini hava ábyrgdina av síni viðgerð. 
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Tá ið ein skal avgera, hvør er dátuábyrgdari, er tað avgerandi at fáa greiði á, hvør í 
veruleikanum ger av, hví og hvussu upplýsingarnar skulu viðgerast. 
 

Dømi 14 
Fleiri limafeløg viðgera ymiskar upplýsingar um limir og brúkarar í felagnum. 
Tað er eisini eitt høvuðsfelag, sum hevur eitt meira yvirskipað virksemi á 
økinum. Limafeløgini hava sínar egnu viðtøkur, og høvuðsfelagið hevur ikki 
givið boð ella leiðbeining um, hvussu viðgerð av persónupplýsingum skal fara 
fram í limafeløgunum. Limafeløgini víðarigeva kortini innímillum nakrar 
persónupplýsingar til høvuðsfelagið. 
 
Limafeløgini eru í hesum føri sjálvstøðugir dátuábyrgdarar fyri viðgerðina av 
persónupplýsingum, tí tey viðgera upplýsingarnar til egin endamál. Feløgini 
avgera sjálvi, hví og hvussu persónupplýsingarnar skulu viðgerast. 
 

 
Um eitt lands- ella høvuðsfelag – sum hevur fleiri limafeløg undir sær – avger 
endamálini við viðgerð av persónupplýsingum, umframt hvussu upplýsingarnar 
skulu viðgerast, er lands- ella høvuðsfelagið dátuábyrgdari.  
 
Í øðrum førum kann talan vera um, at lands- ella høvuðsfelagið og limafeløgini eru 
felags dátuábyrgdarar, tí tey í felag skipa endamálini við og hjálpitólini til viðgerð. 
Um talan er um felags dátuábyrgd skal ábyrgdin skipast á gjøgnumskygdan hátt. 
Til dømis skal ásetast, hvør tekur sær av, at kunningarskyldan verður fylgd.  
 

5.3. Er viðgerð, sum sjálvboðin standa fyri, fevnd av reglunum? 

Tað er ein ítøkilig meting, men svarið er sum oftast, at viðgerðin hjá sjálvbodnum 
fólki í áhugafeløgum er fevnd av dátuverndarlógini.  
 
Dátuverndarlógin er ikki galdandi fyri ta viðgerð av persónupplýsingum, sum 
einstaklingar gera til heilt persónlig endamál. Tað merkir m.a., at viðgerð, sum ikki 
hevur eitt vinnuligt ella handilsligt endamál, ikki er fevnd av lógini. Tað merkir, at 
privat samskifti, ein adressubók, ein talgildur familjukalendari o.s.fr. í 
útgangsstøðinum ikki er fevnt av dátuverndarlógini.  
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Dømi 15 
Eitt felag fær samband í lag millum limir og sjálvbodnar vitjanarvinir, sum eftir 
at sambandi er fingið í lag samskifta umvegis privata telefon um eina tíð at 
hittast. Felagið gevur sostatt eingi boð um viðgerðina, og talan er ikki um 
víðarigeving av upplýsingum frá tí sjálvbodna um limin til felagið ella til onnur. 
Upplýsingarnar eru ikki neyðugar hjá felagnum at hava.  
 
Viðgerðin hjá tí sjálvbodna persóninum er ikki fevnd av dátuverndarlógini tí , at 
viðgerðin er til heilt persónlig endamál hjá sjálvbodna persóninum.  
 

 
 

Dømi 16 
Sum í fyrra døminum (dømi 15) útvegar eitt felag sjálvboðin, sum ynskja at vera 
vitjanarvinir, og felagið fær samband í lag millum limin og tann sjálvbodna. Tey 
sjálvbodnu skulu í samband við vitjanirnar skriva upp upplýsingar um ymisk 
viðurskifti so sum sjúku o.a. hjá liminum, eftir boðum frá felagnum. Felagið skal 
nýta upplýsingarnar í samband við onnur tilboð og aðrar tilgongdir. Sostatt er 
neyðugt fyri felagið at skráseta upplýsingarnar, av tí at tað ikki ber til hjá teimum 
sjálvbodnu at minnast upplýsingarnar fyri alla tilgongdina. Felagið hevur kunnað 
limirnar um skrásetingina. 
 
Reglurnar í dátuverndarlógini eru í hesum førum galdandi, og felagið er 
dátuábyrgdari fyri viðgerð av persónupplýsingum. Felagið hevur sostatt avgjørt 
og givið teimum sjálvbodnu boð um, hvat skal skrivast upp, og upplýsingarnar 
skulu seinni gevast víðari til felagið. Viðgerðin er ikki til heilt persónlig endamál.  
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6. Trygd 
 

6.1.  Hvussu kann áhugafelagið vita, um trygdin í felagnum er nøktandi? 

Reglurnar eru gjørdar soleiðis, at trygdin skal grundast á eina meting av teimum 
váðum, sum viðgerðin hevur við sær fyri teir persónar, sum viðgerðin fevnir um.  
 
Yvirskipað kemur ein langt við at nýta vit og skil.  Trygdarstøðið er treytað av, hvørji 
sløg av upplýsingum verða viðgjørdar og teimum váðum, sum kunnu standast av 
viðgerðini av persónupplýsingum. Felagið eigur at meta um, hvat skal til fyri at 
tryggja, at óviðkomandi ikki fáa kunnleika til persónupplýsingarnar, sum felagið 
viðgerð.  
 
Felagið eigur tískil at tryggja, at neyðug trygdartiltøk verða sett í verk. Felagið skal 
seta hóskandi tøknilig tiltøk í verk – tað eru t.d. antivirus, firewall og loyniorð - og 
bygnaðarlig tiltøk í verk – t.d. KT-trygdarpolitikk, kunning av starvsfólkum og 
reglulig eftirlit við, um trygdin er í lagi – fyri at tryggja og kunna vísa á, at viðgerðin 
er í samsvari við dátuverndarlógina.  

 

6.2.  Kann áhugafelagið nýta cloud-loysnir at goyma limaupplýsingar? 

Ja, tó skal felagið taka atlit til ymisk viðurskifti.  
 
Felagið skal t.d. gera avtalu við tann partin, sum bjóðar cloud-loysnina (eina 
dátuviðgeraravtalu), og tryggja sær, at neyðug trygdartiltøk eru sett í verk. 
Týdningarmikið er, at felagið í dátuviðgeraravtaluni fær staðfest neyðuga eftirlitið, 
sum er neyðugt fyri viðgerðina. 

 
Felagið skal harumframt kanna, hvar cloud-loysnin er staðsett, t.e. um tað er í ella 
uttanfyri ES/EBS. Um upplýsingar verða fluttar til sonevnd ótrygg triðjalond skal 
tað vera eitt grundarlag fyri flutninginum av persónupplýsingum í 
dátuverndarlógini.  

 

6.3. Hvussu skulu starvsfólk og sjálvboðin kunnast um handfaring av 
persónupplýsingum? 

Sum ein partur av kravinum um at tryggja eitt hóskandi trygdarstøði, skulu møgulig 
starvsfólk í felagnum og sjálvboðin o.o. vegleiðast og kunnast um, hvussu viðgerð 
av persónupplýsingum skal fara fram. Týdningarmikið er, at starvsfólk og 
sjálvboðin o.o. skilja leiðbeiningina og leiðreglurnar, sum felagið ásetur í sambandi 
við viðgerð av persónupplýsingum.  
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Tað ber ikki til at geva eitt yvirskipað svar um, hvussu leiðbeiningin skal gevast. 
Leiðbeining kann sostatt eftir umstøðunum bæði gevast munnliga og skrivliga, sum 
t.d. útflýggjan av leiðreglum.  
 
Um leiðbeiningin skal vera munnlig, skrivlig ella møguliga bæði munnlig og skrivlig, 
er upp til felagið at meta um. Tá tað kemur til sjálvboðin, er metingin, at tað ofta 
er nóg mikið við munnligari leiðbeining. Felagið eigur at skjalprógva, at 
leiðbeiningin er givin. Hetta kann t.d. vera við at kunna á limafundi.  
 
 

Dømi 17 
Eitt stuðulsfelag á einum ellisheimi, har 40 fólk búgva, skipar fyri tiltøkum á 
ellisheiminum fyri at økja um lívsgóðskuna hjá búfólkunum. Stuðulsfelagið 
viðger vanligar persónupplýsingar um búfólkið so sum navn, aldur, 
kamarnummar og luttøku í tiltøkum. 
 
Tey sjálvbodnu í stuðulsfelagnum fáa munnliga kunning um, hvussu tey ítøkiliga 
skulu ansa eftir persónupplýsingunum í felagnum. Í leiðreglunum hjá 
stuðulsfelagnum stendur, at tey sjálvbodnu altíð, áðrenn starvssetan fáa 
kunning um, hvussu tey skulu handfara persónupplýsingar, undir hesum m.a. 
um reglur fyri loyniorð, teldupostar, útprent og striking av persónupplýsingum. 
 

 

6.4. Kann eitt felag senda persónupplýsingar umvegis teldupost? 

Áhugafelagið eigur at tryggja sær, at telduposturin er bronglaður, um 
persónupplýsingar verða sendar umvegis telduposti. Á henda hátt verða 
persónupplýsingar sendar trygt. Hvat slag av brongling, sum skal nýtast í hvørjum 
einstøkum føri, er upp til áhugafelagið at meta um. Í høvuðsheitum er talan um 
tvey sløg av brongling: TLS brongling og “End-to-end brongling”. Les meira um 
brongling av teldupostum á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum. 
 

Dømi 18 
Eitt felag hevur til endamáls at hjálpa persónum, sum hava ymiskar sjúkur. Tí 
viðger felagið ítøkiligar upplýsingar um sjúkuna hjá limunum. Talan er sostatt um 
eina viðgerð av viðkvomum upplýsingum. Í hesum sambandi senda tey sjálvbodnu 
hjálparfólkini viðhvørt upplýsingar sínámillum umvegis teldupost.  
 
Her skal nýtast hóskandi slag av brongling, sum tryggjar, at tær viðkvomu 
upplýsingarnar verða sendar trygt. TLS-brongling (versión 1.2.) ella annað slag av 
brongling, sum er á sama støði, er eitt lágmark fyri trygd, tá viðkvæmar 
persónupplýsingar verða sendar umvegis teldupost. 
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6.5. Hvat skal áhugafelagið serliga hava í huga, tá felagið sendir teldupostar til 
limirnar? 

Um eitt felag sendur út felagsboð umvegis teldupost við kunning til allar limirnar í 
felagnum, skal felagið geva gætur, at teldupostadressur hjá hinum móttakarunum 
ikki síggjast á sjálvum teldupostinum. Felagið eigur sostatt at seta teldupostarnar 
hjá móttakarunum í “bcc-teigin”. Á henda hátt síggja móttakarar ikki 
teldupostadressuna hjá øðrum móttakarum í sama telduposti. 
 

6.6. Hvussu verða upplýsingar strikaðar, og hvussu nógv skal strikast? 

Tá ið felagið skal strika upplýsingar, skal felagið tryggja sær, at allar upplýsingar 
verða strikaðar allastaðni. Tað merkir, at tað skal ikki vera møguligt at endurskapa 
upplýsingarnar. Felagið skal áseta leiðreglur, so tryggjað verður, at upplýsingar 
verða strikaðar á teimum støðum, tær verða goymdar.  
 

6.7. Hvussu leingi kann áhugafelagið goyma persónupplýsingar um fyrrverandi 
limir? 

Felagið skal ikki goyma upplýsingar í longri tíð enn neyðugt. Við øðrum orðum 
eigur felagið ikki at goyma upplýsingar, um eingin góð og saklig orsøk er til tess. 
 
Dátuverndarlógin ásetur ikki eitt ávíst tíðarskeið feløg kunnu goyma 
persónupplýsingar, men tað kunnu vera ásetingar í aðrari lóggávu, sum seta krav 
um goymslu av upplýsingum í eitt ávíst tíðarskeið. Sum eitt dømi kann nevnast 
áseting í bókhaldsslógini, sum m.a. sigur, at roknskapartilfar skal goymast í 5 ár.  
 
Tað er upp til felagið at gera eina meting av, hvussu leingi persónupplýsingarnar 
kunnu goymast. Tað skal vera ein góð og saklig orsøk at goyma upplýsingar um 
fyrrverandi limir. Um viðgerðin av persónupplýsingum er grundað á samtykki frá 
limi, sum tekur samtykki aftur, eigur felagið at strika upplýsingarnar skjótast 
gjørligt. 
 
 

Dømi 19 
Eitt fótbóltsfelag viðger upplýsingar um limagjøld til felagið. Felagið metir, at 
tað er neyðugt at goyma upplýsingarnar í 5 ár, við serligum atliti til møgulig 
rættarkrøv, sum kunnu verða rættað mótvegis felagnum. Felagið tekur í 
hesum sambandi atlit til ta vanligu fyrningarfreistina á 5 ár. Felagið syrgir fyri 
at skjalprógva sína meting.  
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6.8. Kunnu upplýsingar um limir o.o. goymast á eini privatari teldu? 

Ja.  
 

Felagið skal tó tryggja sær, at viðgerðin, sum fer fram á telduni er trygg. Felagið 
skal sostatt meta, um váðin kann gerast minni, um felagið ásetur leiðreglur fyri 
viðgerð av limaupplýsingum o.a., og javnan vegleiðir teir persónar, sum nýta eina 
privata teldu, um arbeiði hjá felagnum. Felagið kann eisini meta, um upplýsingar 
um felagið og aðrar upplýsingar eiga at verða skildar sundur á teimum einstøku 
teldunum. 
 
Eisini skal tað vera týðiligt, hvussu felagið ætlar at halda ásetingarnar um rættindi 
hjá skrásetta. Til dømis kann felagið áseta eina mannagongd fyri, hvussu ein 
umbøn um innlit skal handfarast.  

6.9. Hvussu tryggjar áhugafelagið fysisku trygdina, har persónupplýsingar eru 
atkomuligar? 

Um eitt felag viðger persónupplýsingar fysiskt – til dømis í manuellum pappírarkivi 
– skal tað m.a. tryggjast, at óviðkomandi ikki hava atgongd til upplýsingarnar. 
Felagið skal meta um, hvat skal til, fyri at váðin avmarkast so nógv sum gjørligt fyri 
tey skrásettu, og hareftir innføra neyðugu trygdartiltøkini.  

 
 

Dømi 20 
Eitt felag við lutfalsliga fáum limum goymir allar upplýsingar um sínar limir 
fysiskt. Felagið metir, at við atliti til slagið av upplýsingum, og at talan er um 
avmarkaða nøgd (talið á limum), at váðin fyri rættindi hjá skrásetta er lágur. 
 
Grundað á hetta metir felagið, at tað er ikki neyðugt, og at tað er ósamsvarandi 
at seta pening í eina dýra ávaringarskipan. Tó metir felagið, at tað er neyðugt og 
hóskandi at fáa sær eitt skjalaskáp, sum kann læsast væl av. Felagið skrivar sínar 
metingar niður, sostatt at metingin kann skjalprógvast.  
  

 

6.10. Hvat eigur áhugafelagið at gera, um óviðkomandi hava fingið atgongd til 
persónupplýsingarnar? 

Um eitt felag t.d. hevur sent ein teldupost við upplýsingum um ein lim til skeivan 
móttakara, er talan um eitt trygdarbrot. Felagið skal í slíkari støðu avmarka skaðan 
mest møguligt, og við hesum biðja skeiva móttakaran um at strika upplýsingarnar. 
Felagið skal eisini taka støðu til, um felagið skal boða persóninum, upplýsingarnar 
eru um, frá. Felagið skal í útgangsstøðinum fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið.  
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7. Dátuviðgerar 
 

7.1.  Hvussu finnur man útav, um felagið nýtir dátuviðgerar? 

Áhugafelagið skal fyrst og fremst fáa greiði á, hvar persónupplýsingarnar hjá 
felagnum eru. Um nakrar persónupplýsingar verða goymdar aðrastaðni enn hjá 
áhugafelagnum, skal felagið m.a. gera eina meting av, um felagið nýtir 
dátuviðgerar. 
 
Aðrir partar, sum viðgera persónupplýsingar fyri áhugafelagið og eftir boðum frá 
felagnum, eru dátuviðgerar. Tá ið eitt felag nýtir dátuviðgerar, skulu partarnir gera 
eina dátuviðgeraravtalu. Í dátuviðgeraravtaluni verður ásett, hvat dátuviðgerin 
kann brúka upplýsingarnar til. Um viðgerðin ikki er fyri felagið, men harafturímóti 
til egin endamál, er ikki talan um ein dátuviðgera, men um ein sjálvstøðugan 
dátuábyrgdara, og tá er ikki neyðugt við eini dátuviðgeraravtalu.  

 
 

Dømi 21 
Dømi um mest vanligu dátuviðgerar, sum áhugafeløg nýta: 

 Ein veitari, sum umsitur eina heimasíðu vegna felagið, har viðgerð av 
persónupplýsingum fer fram 

 Veitari, sum umsitur útgjald av lønum 

 Onedrive 

 Dropbox 

 Google Drev 
 
Dømi um, tá tað vanliga ikki eru dátuviðgerar: 

 Víðarigeving av persónupplýsingum til skattamyndugleika 

 Nýtsla av netbanka 

 Nýtsla av Microsoft Office-pakkanum á tólbúnað (hardware) hjá 
felagnum 

 Víðarigeving av upplýsingum til høvuðsfelagið hjá áhugafelagnum 

 Víðarigeving av einum limalista til eina prentmiðstøð 
 

 

7.2.  Hvør hevur ábyrgdina av, at ein dátuviðgerðaravtala verður gjørd? 

Tað hevur áhugafelagið. Tað er áhugafelagið, sum er dátuábyrgdari, og skal tryggja 
sær, at ein dátuviðgeraravtala verður gjørd, sum lýkur krøvini í dátuverndarlógini. 
 
Ein avtaluskabelón er tøk á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum. 
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7.3. Skal ein dátuviðgeraravtala gerast við veitaran, um áhugafelagið nýtir eina 
teldupostskipan hjá einum uttanhýsis veitara – t.d. Outlook og Gmail? 

Ja. Microsoft og Google o.s.fr. eru dátuviðgerar, og tí skulu partarnir gera eina 
dátuviðgeraravtalu.  
 
Vanliga er tað so, at um feløg nýta vinnuútgávu av t.d. Gmail ella Outlook, ber til 
at knýta seg til standardavtalur, sum í útgangsstøðinum lúka treytirnar í 
dátuverndarlógini. 

7.4. Hvussu skal felagið bera seg at, um ein dátuviðgeri sjálvur nýtir dátuviðgerar? 

Í dátuviðgeraravtaluni skal felagið áseta krøvini fyri viðgerð, sum dátuviðgerin skal 
gera fyri felagið. Um dátuviðgerin nýtir ein undirdátuviðgera, skal 
undirdátuviðgerin viðgera upplýsingar eftir somu treytum sum dátuviðgerin. 

 

7.5. Hvar kann ein finna eitt dømi um eina dátuviðgeraravtalu? 

Ein standard dátuviðgeraravtala er á heimasíðuni hjá Dátueftirlitinum undir síðuni 
“Vegleiðingar og skabelónir”.  

 

8. Krav um skjalprógv 
 

8.1.  Skal áhugafelagið gera eitt yvirlit? 

Ja.  
 
Tað er eitt undantak til kravið um yvirlit. Undantakið er tó snævurt, og eitt av 
krøvunum er, at viðgerðin bert skal fara fram viðhvørt. Hetta hevur við sær, at 
undantakið sjáldan ger seg galdandi.  

 
Yvirlitið skal lýsa, hvussu felagið viðger persónupplýsingar. Yvirlitið kann 
harumframt nýtast sum skjalprógv fyri, at felagið lýkur reglurnar í 
dátuverndarlógini.  

 
 

8.2.  Skal áhugafelagið hava ein privatlívspolitikk? 

Nei, tað er ikki eitt krav í dátuverndarlógini, at feløg skulu hava ein 
privatlívspolitikk. Kortini eru tað fleiri, sum velja at hava ein privatlívspolitikk á eitt 
nú heimasíðum, fyri at vísa, at felagið fylgir ásetingum í dátuverndarlógini. 
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8.3. Skal felagið hava eitt dátuverndarfólk? 

Nei. Áhugafeløg skulu sjáldan hava eitt dátuverndarfólk (DPO). 
 
Tað eru bert feløg, sum hava sum kjarnuvirksemi at viðgera eina umfatandi nøgd 
av viðkvomum persónupplýsingum, ella feløg, sum standa fyri viðgerð, sum út frá 
sínum eyðkenni, vavi ella endamáli krevur umfatandi regluliga og skipaða yvirvøku 
av skrásettum persónum, sum skulu tilnevna eitt dátuverndarfólk.  
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Tá áhugafeløg viðgera persónupplýsingar  
 
Mars 2021 
 
Dátueftirlitið 
Reyngøta 33 
100 Tórshavn 
 
Telefon 
+298 30 91 00 
 
Teldupostur 
dat@dat.fo 
 
Heimasíða 
www.dat.fo 
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leiðing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 


