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Dátueftirlitið  Ársfrágreiðing 2018

Við hesum letur Dátueftirlitið ársfrágreiðing 

sína fyri 2018 úr hondum. Ársfrágreiðing 

verður skrivað sbrt. § 37, stk. 1, nr. 8, í persóns-

upplýsingarlógini og er ætlað  almenninginum. 

Í ársfrágreiðingini er ein lýsing av virkseminum 

hjá Dátueftirlitinum í árinum 2018. 

Í 2018 vórðu skrásett 307 nýggj mál. Í mun til 

2017 er talið av innkomnum málum hækkað, 

og er hækkingin 41,4 % og var árið merkt av, 

at neyðugt var at seta meira tíð av til størri 

eftirlitsmál. Munnligu fyrispurningarnir vóru 

121 í tali. Í 2017 var hetta talið 118. 

Eftirlit er ein integreraður partur av arbeiðinum 

hjá Dátueftirlitinum. Arbeiðið verður í størstan 

mun gjørt sum skriviborðseftirlit. Í 2018 vórðu 

framd fleiri slík eftirlit. Hesi verða ikki framd 

á staðnum, men umvegis skrivligt samskifti og 

fundir, har Dátueftirlitið fær KT-trygdarskoðanir 

og mannagongdir frá dátuábyrgdarunum.

Dátueftirlitið tók í hesum sambandi nøkur mál 

upp av egnum ávum og kannaði við støði í 

trygdar kunngerðini, t.e. kunngerð nr. 28 frá 27. 

februar 2003, heilt ella partvíst KT-trygdina hjá 

stovnum og virkjum í Føroyum, m.a. Tórshavnar 

kommunu, Ansni, TAKS, Barnaverndarstovu 

Føroya og Almannaverkinum.

Slík mál eru tíðarkrevjandi at viðgera, og nøkur 

av hesum eftirlitsmálum eru tí enn undir viðgerð 

á Dátueftirlitinum. 

Skal tann týdningarmiklasti parturin av arbeiði 

Dátueftirlitisins, sum er eftirlitsarbeiði, halda 

fram og styrkjast, er neyðugt, at arbeiðsorka 

stovnsins verður økt bæði við fólki, sum hevur 

tøkniligan førleika, og juristum. Dátueftirlitið 

hevur í fleiri ár gjørt vart við mótvegis 

Løgmansskrivstovuni, at neyðugt er at raðfesta 

tað arbeiði, ið verður gjørt á Dátueftirlitinum, tí 

viðgerð av persónsupplýsingum og ikki minst 

trygdin í hesum sambandi gerst ein alsamt størri 

og størri partur av gerandisdegnum hjá øllum 

borgarum í Føroyum eins og um heimin allan.

Hetta hevur nú elvt til, at Dátueftirlitið við 

fíggjarlógini fyri 2018 hevur fingið møguleika 

at seta trý fólk afturat í starv árini 2019, 2020 

og 2021. Hetta er neyðugt, til tess at koma 

nærri endamálinum um at røkja lógarásettu 

uppgávurnar, tí tað ber ikki til við verandi játtan.

Soleiðis sum játtanin fyribils sær út, er tað tó 

bert lønarparturin, sum er játtaður. 

Dátueftirlitið hevur síðani 2008 havt somu 

játtan. Ein rakstrarkonta, sum hevur staðið í 

stað í eini 10 ár, er óforsvarliga lág, serliga tí at 

kostnaðarstøði í 2018 er munandi hægri, enn 

tað var í 2008, men eisini tí, at ikki ber til at lata 

játtan til starvsfólk uttan at neyðuga játtanin til 

rakstur samstundis fylgir við.

Tí verður torført hjá Dátueftirlitinum at seta eitt 

starvsfólk afturat og at seta meira enn tað eina 

fólki við verandi játtan til rakstur ber ikki til.

Tískil má politiski myndugleikin gera sær sjálv-

um greitt, hvørt hann veruliga vil styrkja um 

stovnin, og síðan má játtanin til rakstur fylgja 

við og dagførast.

Tørvur er á, at meira verður kunnað um persóns-

upplýsingarlóggávuna og at seta eitt starvsfólk, 

sum burturav kann gera kunningararbeiði og 

røkja heimasíðuna í hesum sambandi. Tað er 
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neyðugt, skal stovnurin virka best møguligt sæð 

í mun til tær arbeiðsuppgávur, ið álagdar eru 

honum í persónsupplýsingarlógini.

Dátueftirlitið hevur í 2018 havt nakrar 

kunningarfundir m.a. fyri lesandi á Fróðskapar-

setri Føroya og fyri granskarum í sambandi við 

tiltak hjá Granskingarráðnum.

Umframt hevur Dátueftirlitið luttikið á einum 

tiltaki “Leidd og eygleidd”, sum Etiska Ráðið 

skipaði fyri á vetri 2018.

Dátueftirlitið sær ein øktan áhuga millum lesandi 

í Føroyum til at gera uppgávur, sum snúgva seg 

um persónsupplýsingar og KT-trygd, og tað 

kemur fyri, at lesandi á Fróðskaparsetrinum 

venda sær til Dátueftirlitið í tí sambandi.

Í 2018 eru fráboðað tvey trygdarbrot til Dátu-

eftir litið. Í báðum førum var talan um, at 

persónur við lógligari atgongd til upplýsingar-

kervið misnýtti sína atgongd og lat víðari til 

óviðkomandi bæði vanligar og viðkvæmar 

persónsupplýsingar. Í báðum málum er løg-

reglan fráboðað. Annað hevur dátuábyrgdarin 

sjálvur fráboðað løgregluni, og hitt hevur Dátu-

eftirlitið fráboðað løgregluni.

Føroyar fingu í 2010 eina triðjalandsgóð-

kenning frá ES í sambandi við flutning av 

persóns upplýsingum tvørtur um landamørk. 

Góðkenningin merkir, at Føroyar koma á yvirlitið 

yvir trygg triðjalond, og at ES metir Føroyar vera 

eitt land, sum á persónsupplýsingarøkinum 

verjir grundleggjandi demokratisk rættindi í 

einum nútímans talgildum samfelag. 

Góðkenningin frá ES setir krøv til eftirlitsarbeiði 

og óheftni hjá Dátueftirlitinum, og tað er ongin 

ivi um, at krøvini til Dátueftirlitið fara at vera 

alsamt meira herd í framtíðini. Seinnu árini, 

hava verið nógv mál, har persónsupplýsingar 

eru farnar á skeivar hendur, misnýttar, liknar út 

og seldar. Hetta hevur ført við sær, at krøvini til 

vernd av persónsupplýsingum verða strangari, 

og hetta krevur, at manning verður sett av til 

tess at gera eftirlits- og kunnandi arbeiði. 

 

Í øllum Norðurlondum eru játtanirnar til 

Dátueftirlitini øktar seinnu árini, og munandi 

fleiri fólk eru sett til at gera hetta arbeiði.

 

Tann 25. mai 2018 varð yvirskipaða ES 

fyriskipanin (GDPR) sett í gildi. Umframt 

at herða krøvini til KT-kervi, samtykki og 

gjøgnumskygni og gera nógv burturúr at 

staðfesta, hvørja ábyrgd dátuábyrgdarar hava, 

snýr fyriskipanin seg í stóran mun um at 

harmonisera lógarverkið í limalondunum og 

skapa felags spælireglur viðvíkjandi viðgerð av 

persónsupplýsingum.

 

Eitt, sum serliga hevur fingið nógva umtalu, 

er stóru bøturnar, sum verða at leggja á 

dátuábyrgdarar, sum bróta fyriskipanina.

 

Við tað at Føroyar hava her nevndu 

triðjalandsgóðkenning, sum ger, at borgarar í ES 

eiga at kunna kenna seg tryggar við at lata sínar 

persónsupplýsingar til viðgerðar í Føroyum, 

mugu vit, um vit ætla okkum at varðveita hesa, 

í Føroyum tryggja, at vit framhaldandi hava 

eina lóggávu og eitt Dátueftirlit, sum á sama 

støði sum í ES londunum kann tryggja eitt óheft 

eftirlit við viðgerðini av persónsupplýsingum og 

tryggja, at persónsvernd hins einstaka verður 

vird.

 

Hetta setir økt krøv til Dátueftirlitið, men 

harvið er ikki sagt, at vit neyðturviliga skulu 

seta í gildi somu lóggávu, sum ES lond 

hava. Tað er ikki eitt krav frá ES í sambandi 

við triðjalandsgóðkenningina. Kravið er, at 
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lóggávan skal vera á nøktandi støði sæð í mun 

til ES lóggávu.

 

At Dátueftirlitið hevur møguleikan til at virka 

óheft og væl og kann tryggja rættindi teirra 

skrásettu við at fremja neyðugt eftirlit, er 

hinvegin nakað, sum myndugleikarnir í ES 

leggja dent á, tá triðjalandsgóðkenningin skal 

endurskoðast  í 2020.

 

Tað er tí av sera stórum týdningi, at vit í 

Føroyum gera okkum greitt, at vit væl kunnu 

varðveita triðjalandsgóðkenningina, um vit bert 

gera møguligar neyðugar tillagingar í okkara 

annars væl hóskandi lóggávu og tá serliga, at 

Dátueftirlitinum verður tillutað ta játtan, sum 

er neyðug, til tess at eftirlitið kann virka óheft 

og væl.

 

Løgmansskrivstovan er farin undir at gera nýggja 

føroyska persónsupplýsingarlóg. Henda lóg 

verður gjørd við støði í almennu og yvirskipaðu 

ES fyriskipanini (GDPR).

 

At seta í gildi eina lóggávu í Føroyum, sum 

liggur heilt upp at ES fyriskipanini hevur 

avleiðingar við sær, sum Dátueftirlitið ikki uttan 

víðari metir vera skilagóðar, og sum í hvussu so 

er krevja drúgva fyrireikingar, har málið verður 

lýst og viðgjørt meira nágreiniliga. Føroyar eru 

eitt lítið samfelag, og tá ber illa til at umsita eina 

lóggávu, sum er ætlað tjóðum við í flestu førum 

tíggjutals milliónum av íbúgvum.

Slík lóggáva setir onnur og størri krøv til 

Dátueftirlitið, enn tey nevnd eru omanfyri, og 

krevur hetta enn meira orku bæði fíggjarliga, 

og hvat starvsfólkatali viðvíkur. Hetta var eisini 

avleiðingin fyri Dátueftirlitini í ES londum, tá 

fyriskipanin varð samtykt í 2016 og sett í gildi 

í 2018. 

 

Dátueftirlitið mælir til, at vit í Føroyum gera 

tillagaðar loysnir, sum taka atlit til okkara 

samfelag, heldur enn uttan víðari at seta ES 

lóggávu í gildi í Føroyum sum løgtingslóg 

Galdandi persónupplýsingalóg er ein sera góð 

og hóskandi lóg, sum er góðkend av ES.

 

Undir ongum umstøðum eigur ES lóggáva at 

verða sett í gildi í Føroyum, fyrr enn fyriskipanin 

er endurskoðað av ES. Hetta skal eftir ætlan 

gerast í 2020.

Seta vit í gildi meinlíka lóggávu sum í ES, 

verður eisini lagt upp til, at vit umsita lógina 

í samsvari við umsitingina hjá ES. Tað merkir 

aftur, at vit missa ræði á, hvussu vit halda, at 

persónsupplýsingar eiga at verða viðgjørdar. 

Tað heldur Dátueftirlitið vera eina alt ov tunga 

skipan, og stórt spell, einamest tí, at okkara 

lóggáva er nøktandi og góð, og í einstøkum 

førum er ein betri karmur um persónsvernd 

hins einstaka, enn ES lóggávan er.

Trupulleikin í Føroyum er tí ikki verandi 

lóggáva, men í nógv størri mun, at Dátueftirlitið 

er undirmannað og ikki hevur ta fíggjarligu 

orkuna, sum krevst, til tess at røkja til fulnar 

allar tær lógarásettu uppgávurnar, sum eru, 

og tá serliga tann partin, sum er tað kunnandi 

arbeiði.

Tórshavn, 23. august 2019

 Eyðbjørn Larsen Eyðhild Skaalum 

 Formaður í Dáturáðnum Stjóri í Dátueftirlitinum

FORORÐ  
2018
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Dátueftirlitið vísir til Løgmansskrivstovuna, tá 

um játtan og lógarsmíð ræður, t.e. at løgmaður 

hevur fyrisitingarheimild, men kann ikki geva 

eftirlitinum  tænastuboð, sí málsøkjafráboðanina 

og persónsupplýsingarlógina.

Dátueftirlitið umsitur Løgtingslóg nr. 73 frá 8. 

mai 2001 um viðgerð av persóns upplýsingum, 

sum broytt við Ll. nr. 24 frá 17. mai 2004. Lógin 

verður vanliga nevnd persóns upplýsingarlógin. 

Dátueftirlitið er sostatt hægsti fyrisitingarligi 

myndugleiki í sambandi við viðgerð av persóns-

upplýsingum.

Dátueftirlitið hevur virkað síðan 1. januar 2002, 

tá persónsupplýsingarlógin kom í gildi. Dátu-

eftirlitið er skipað við Dáturáði, sum verður valt 

av løgmanni, og skrivstovu. Limirnir í Dátu-

ráðnum eru persónliga valdir, og formaðurin 

skal vera løgfrøðingur. Limirnir verða valdir 

fyri fýra ár í senn, og somuleiðis verða varalimir 

valdir fyri fýra ár. 

Limirnir í Dáturáðnum 2016-2020:

Sambært § 36, stk. 3, í persónsupplýsingar-

lógini, setti løgmaður tann 1. november 2016 

nýggjar limir í Dáturáðið. Samstundis eru vara-

limir valdir.

Í Dáturáðnum sita:

Eyðbjørn Larsen, advokatur, formaður

Varalimur: Rannvá Sólheim, løgfrøðingur

Óli Simonsen, KT-leiðari.

Varalimur: Ólavur Ellefsen, stjóri

Maria Dam, deildarleiðari

Varalimur: Rudi Kollslíð, lækni

Valskeiðið hjá Dáturáðnum er 4 ár og gongur út 

1. november 2020.

Skrivstovan:

Á skrivstovuni starvast í 2018 trý fólk, ein stjóri, 

ein løgfrøðingur og ein skrivari. 

Dátueftirlitið heldur til í egnum skrivstovu-

hølum. Bústaðurin er Reyngøta 33, Tinganes.

Dátueftirlitið er ein óheftur fyrisitingarligur myndugleiki, hvørs avgerðir 
eru endaligar innan fyrisitingina. Dátueftirlitið hevur fíggjarligt tilknýti til 
Løgmansskrivstovuna, men er í virksemi sínum óheft.

://2  DÁTUEFTIRLITIÐ
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2.1. JÁTTANIN Á LØGTINGSFÍGGJARLÓGINI
Játtanin hjá Dátueftirlitinum á løgtingsfíggjar-

lógini í 2018 var kr. 2.000.000,-.

Niðanfyri er ein útgreining av fíggjarjáttanini hjá 

Dátueftirlitinum fyri árini 2016-2018.

2.2. LÓGARGRUNDARLAGIÐ HJÁ 
DÁTUEFTIRLITINUM
Í 2018 vóru hesar reglur galdandi:
n Løgtingslóg nr. 73 frá 8. mai 2001 umviðgerð  

 av persónsupplýsingum, sum broytt við   

 Løgtingslóg nr. 24 frá 17. mai 2004,  

 (Persónsupplýsingarlógin).
n Kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um  

 trygd í sambandi við viðgerð av persónsupp- 

 lýsingum, (Trygdarkunngerðin).
n Kunngerð nr. 33 frá 11. apríl 2005 um at  

 flyta persónsupplýsingar av landinum uttan  

 loyvi frá Dátueftirlitinum.
n Kunngerð nr. 124 frá 19. september 2011  

 um fráboðanarskyldu og undantøk frá  

 reglunum um viðgerðarloyvi.
n Reglugerð fyri Dáturáðið, dagfest 14. juni 2007.
n Innanhýsis roknskaparreglugerð, góðkend av  

 Løgmansskrivstovuni hin 30. januar 2014.

2.3. UPPGÁVAN HJÁ DÁTUEFTIRLITINUM
Uppgávan hjá Dátueftirlitinum er at umsita 

persónsupplýsingarlógina. Sambært § 37 í lógi-

ni skal Dátueftirlitið:
n Av sínum eintingum ella eftir klagu frá skrá- 

 setta ansa eftir, at viðgerð av persóns- 

 upplýsingum bert fer fram í samsvari við  

 lógina og tær reglur, sum ásettar eru sambært  

 lógini,
n viðgera fráboðanir og umsóknir um loyvi og  

 áleggja treytir sambært lógarheimild,

n hava ein skipaðan almennan lista yvir allar  

 fráboðanir og loyvir sambært lógini,
n geva ummæli til ætlaða lóggávu, sum viðvíkur  

 persónsupplýsingum,
n gera kanningar, har persónsupplýsingar verða  

 viðgjørdar,
n vegleiða privatum og tí almenna í ivamálum  

 og virka fyri, at upplýsingar verða viðgjørdar  

 sambært góðum dátuviðgerðarsiði,
n fylgja við í og kunna um gongdina í við-  

 gerðini av persónsupplýsingum her á landi  

 og uttanlands, og
n gera ársfrágreiðing.

Dátueftirlitið er ein eftirlitsmyndugleiki, sum 

skal tryggja, at persónsupplýsingarlógin verður 

hildin, og Dátueftirlitið hevur víðar heimildir til 

tess at tryggja, at reglurnar í lógini verða hildnar.

Dátueftirlitið hevur heimild til at gera kanningar 

á staðnum, og hevur til eina og hvørja tíð uttan 

dómsskurð atgongd til øll høli, haðani persóns-

upplýsingar verða viðgjørdar ella goymdar, og 

til øll høli, har persónsupplýsingarnar ella tek-

nisk hjálparamboð verða goymd ella nýtt. 

Brot á lógina kunnu verða revsað sbr. §§ 44 og 

45 í persónsupplýsingarlógini.

Fíggjarjáttanin hjá Dátueftirlitinum fyri 2016 - 2018 

Sundurgreinað ætlan
Tús. kr. 2016 2017 2018 
 J J J
Nettoútreiðslujáttan 2.000 2.000 2.000
Lønir o.a. 1.640 1.640 1.640
Keyp av vørum og tænastum 270 270 270
Keyp av útbúnaði, netto 80 80 80
Leiga, viðlíkahald og skattur 10 10 10

DÁTUEFTIRLITIÐ
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Dátueftirlitið virkar á einum 
øki, har tøkniliga menningin 
gongur skjótt fyri seg, og 
stinga nýggir trupulleikar og 
øki seg javnan upp.
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n viðgjørt umsóknir um loyvir og fráboðanir
n vegleitt og ráðgivið almennum myndug - 

 leikum, fyritøkum og privatpersónum
n viðgjørt kærur um viðgerð av persónsupp - 

 lýsingum
n framt skriviborðseftirlit og sett fyrispurningar 

  um KT-trygd til stovnar og fyritøkur
n framt vakmyndatólseftirlit
n svarað munnligum og skrivligum    

 fyrispurningum
n ummælt uppskot til nýggja lóggávu
n tikið mál upp av egnum ávum

Dátueftirlitið virkar á einum øki, har tøkniliga 

menningin er ein týðandi táttur, og stinga 

nýggir trupulleikar og øki seg javnan upp. Tískil 

er neyðugt at menna nýggjar manna gongdir á 

økinum, og í hesum sambandi er neyðugt at 

fylgja væl við  gongdini í granna londunum. 

Uppgávurnar hjá Dátueftirlitinum eru nógvar, 

og málsviðgerðin er fjøltáttað. Harumframt er 

økið í vøkstri og støðugari broyting, og tí er 

stórur tørvur á, at Dátueftirlitið við upplýsing 

og vegleiðing virkar fyri, at persónsupplýs-

ingar verða viðgjørdar sambært góðum dátu-

viðgerðarsiði.

Fyrispurningar kunnu vera á nógvum ymiskum 

økjum, men til tíðir eru aftur vendandi fyri-

spurningar. Afturvendandi fyri spurningar hava 

í 2018 serliga verið um hesi evni:

n P-talið
n KT-trygd, heruppií serliga krøv við atliti at   

 trygdarkunngerðini

n Handfaring hjá arbeiðsgevarum av teldu- 

 postkassa hjá starvsfólki, sum eru farin úr  

 starvi
n Facebook og onnur sosial netverk
n Samankoyring av ymiskum skipanum
n Telefonsamskifti hjá starvsfólkum
n Loyvi til verkætlanir og ymiskar  

 nøgdsemis- og heilsukanningar
n Vakmyndatól

3.1. EFTIRLIT 
Í 2018 framdi Dátueftirlitið 10 skriviborð-

seftirlit. Dátueftirlitið hevur í 2018 raðfest 

sínar uppgávur soleiðis, at eftirlitið hevur sett 

seg í samband við stovnar og fyritøkur við tí 

fyri eygað at kanna, hvørt KT-trygd og manna-

gongdir ísv. viðgerð av persónsupplýsingum 

eru í tráð við persónsupplýsingarlógina og 

trygdarkunngerðina. Raðfestingin varð gjørd, 

tí Dátueftirlitið hevði vitan um, at neyðugt 

er støðugt at gera dátuábyrgdarar varugar 

við tey krøv, sum lóg og kunngerð seta til 

handfaringina av persónsupplýsingum. Og 

sigast má, at Dátueftirlitið ásannar, at hetta 

arbeiðið er neyðugt, tí í mongum førum 

hevur verið neyðugt at geva dátuábyrgdarum 

boð um at gera umfatandi tiltøk til tess at 

skipa viðgerðina av persónsupplýsingum á 

lógligan hátt. Dátueftirlitið ásannar, at hesin 

arbeiðsháttur er komin fyri at vera, og at hann 

er eitt gott arbeiðsamboð hjá hesum stovni 

sæð í mun til uppgávurnar, sum eru at røkja. 

Harumframt framdi Dátueftirlitið 4 fysisk 

vakmyndatólseftirlit í 2018.

Dátueftirlitið hevur í 2018 m.a. viðgjørt hesi sløg av málum:

://3  VIRKSEMI Í 2018
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3.2. HAGTØL 
Upplýsingarnar í hesum partinum av árs-

frágreiðingini eru grundaðar á skrásetingina 

av nýggjum málum í journalskipanini hjá 

Dátueftirlitinum fyri 2018, og eru sostatt bara 

viðvíkjandi nýggjum málum. Ein stórur partur  

 

av málunum hjá Dátueftirlitinum er ofta fram-

hald av gomlum málum, t.d. broytingar í 

givnum loyvum ella fráboðanum. Hesi mál eru 

ikki tikin við í hetta yvirlitið, sum bara snýr seg 

um mál, sum eru stovnað í 2018. 

MYND 1. Bólking av málum 2014 - 2018
Mynd 1 niðanfyri vísir talið av málum og munnligum fyrispurningum frá 2014 til og við 2018.

Talið á stovnaðum málum í 2018 var 307, og talið á munnligum fyrispurningum var 121.
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MYND 2. Bólking av nýstovnaðum málum í 2018 í tølum
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MYND 3. Málsbýti í prosentum í mun til myndugleikar, fyritøkur o.t. 2017/2018
Á mynd 3 sæst, at tað í stóran mun eru almennir myndugleikar, privatar fyritøkur og 

privatpersónar, sum venda sær til Dátueftirlitið.
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Í 2018 vóru tølini hesi:
Almennir myndugleikar, stovnar o.t. 107
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t. 104
Privatpersónar 47
Kommunur 12
Fjølmiðlar 3
Innanhýsis 34

Íalt 307
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MYND 4. Málsbýti í mun til evnisbólkar
Á mynd 4 sæst, hvussu málini eru býtt upp í teir ymsu evnabólkarnar.

3.3. MUNNLIGIR FYRISPURNINGAR
Í 2007 byrjaði Dátueftirlitið at skráseta munn-

ligar fyrispurningar, sum vórðu av greiddir 

um telefon. Í hesum bólki eru bara skrá settir 

fyrispurningar, har borgarar ella myndug leikar 

fáa beinleiðis vegleiðing umvegis telefon, og 

tað ikki snýr seg um samskifti í sambandi við 

verandi ella komandi mál. 

Í 2018 vórðu 121 munnligir fyrispurningar 

skrásettir. Á myndini niðanfyri sæst, hvussu 

teir munnligu fyrispurningarnir, sum vóru 

avgreidd ir í 2018, kunnu bólkast.

MYND 5. Munnligir fyrispurningar

Vakmyndatól

Gransking

Starvsfólkaviðurskifti

KT-trygd

Sosialar netsíður

Ummæli/hoyring

P-tøl

Eftirlit

Mál viðvíkjandi lógini generelt

Innanhýsis mál

Upplýsing og fyribyrging

Annað

Málini kunnu í høvuðsheitum 
býtast upp á hesar evnisbólkar: 
Vakmyndatól 76
Gransking 37
Starvsfólkaviðurskifti 1
KT-trygd 19
Sosialar netsíður 6
Ummæli/hoyring 17
P-tøl 2
Eftirlit  15
Mál viðvíkjandi lógini generelt 80
Innanhýsis mál  38
Upplýsing og fyribyrging 9
Annað 7
Íalt  307

14

Almennir myndugleikar, stovnar o.t.

Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.

Privatpersónar

Kommunur

Fjølmiðlar

Málsbýti í mun til myndugleikar, fyritøkur, 
privatpersónar, kommunur og fjølmiðlar:

Almennir myndugleikar, stovnar o.t. 30
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t. 37
Privatpersónar 39
Kommunur 11
Fjølmiðlar 4
Íalt 121
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Almennir myndugleikar, stovnar o.t.

Fyrispurningarnir í hesum bólki hava seliga verið 

um, nær og hvussu ymisk skráseting er loyvd, 

nær talan er um við kvæmar persóns  upplýsingar, 

og nær tað er loyvt at víðarilata persónsupp-

lýsingar sambært persóns    upplýsingar  lógini. 

Ein aftur vendandi spurningur hjá almennu 

myndug leikunum er, hvussu reglurnar eru 

fyri nýtslu av p-talinum, um samankoyring av 

upp lýsingum í ymiskum skráum, um innlit og 

ymiska starvsfólkaskráseting. Fyrispurningarnir 

í sambandi við starvsfólkaskráseting hava ofta 

snúð seg um, hvussu ella undir hvørjum um-

støðum og treytum ein arbeiðsgevari kann fáa 

atgongd til ymiskar upp lýsingar um síni starvs-

fólk. Tað kann t.d. vera upplýsingar úr teldu-

postskipanini hjá viðkomandi starvsfólki og 

loggur av heimasíðuvitjan. Talan kann har-

afturat verða um at fáa atgongd til starvsfólka-

upplýsingar hjá fólki, ið eru í starvi, í sambandi 

við uppsagnartilgongd og hjá fólki, ið eru farin 

úr starvi.

Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.

Flestu fyrispurningar frá privatum fyritøkum 

í 2018 snúðu seg um vakmyndatól og um 

nýtsluna av hesum. Eisini hava nógvir fyrispur-

ningar verið um p-talið, har spurt verður nær 

p-talið kann nýtast. Harafturat vóru eisini 

nógvir fyrispurningar frá arbeiðsgevarum um 

viðgerð av persónsupplýsingum í starvs fólka-

viðurskiftum, har arbeiðsgevarar ynskja at 

vita, hvørjar reglur eru galdandi viðvíkjandi 

eftirkanning av heimasíðunýtslu hjá starvsfólki, 

innlit í teldupostsamskifti hjá starvsfólki, 

nýtslu av sosialum netmiðlum o.s.v. Ein partur 

av hesum fyrispurningum um viðurskifti 

millum arbeiðs gevara og arbeiðstakara, hava 

snúð seg um viðgerð av persónsupplýsingum, 

tá starvsfólk er farið úr starvi. Eisini er 

spurningurin um sportøkni serliga í akførum 

og arbeiðsmaskinum nakað, ið tíðum verður 

spurt um.

Privatpersónar

Teir flestu fyrispurningarnir frá privatum 

borgarum snúgva seg um ymisk viðurskifti 

viðvíkjandi sosialum netmiðlum. Spurt verður 

t.d. hvussu ein bólkur ella følsk vangamynd kann 

meldast, hvat er at gera ísv. útspilling á netinum, 

hvussu vangamynd hjá deyðum brúkara verður 

strikað o.s.v. Nógv teir flestu fyrispurningarnir 

viðvíkjandi sosialum netmiðlum hava snúð 

seg um Facebook. Nógvir fyrispurningar frá 

privatum borgarum hava somuleiðis snúð seg 

um p-talið, og nær ein dátuábyrgdari hevur 

rætt til at skráseta hetta. Harafturat hava nógvir 

fyrispurningar verið um granskingarverkætlanir 

og um at fáa viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum. 

Fyrispurningar hava eisini verið frá persónum, 

ið eru farnir úr starvi, og sum vilja vita, um 

arbeiðsgevarin kann nýta tilfar og upplýsingar, 

sum liggja í teldupostskipanini hjá viðkomandi. 

Eisini hava nakrir fyrispurningar verið um 

vakmyndatól á arbeiðsplássinum, sum t.d. 

nær tað er loyvt at hava vakmyndatól og 

undir hvørjum treytum, og um nýtslu av 

andlitsmyndum og støðumyndum.

Kommunur

Fyrispurningarnir frá kommunum í 2018 hava í 

høvuðsheitum snúð seg um nýtsluna av p-tølum 

hjá borgarum, har kommunurnar ynskja at vita, 

um p-talið kann skrásetast og undir hvørjum 

treytum. Eisini hava onkrir fyrispurningar snúð 

seg um víðarilatan av persónsupplýsingum, 

og undir hvørjum treytum hetta kann gerast. 

Eisini hevur spurningurin um trygt samskifti 

millum stovnar, myndugleikar og borgarar verið 

viðgjørdur.

VIRKSEMI Í 
ÁRINUM 2018
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3.4. LOYVIR OG FRÁBOÐANIR 
Ein av høvuðsuppgávunum hjá Dátueftirlit-

inum sambært § 37 í persónsupplýsingarlógini 

er at viðgera umsóknir um loyvir og fráboðanir.

Viðgerðarloyvi:

Eitt viðgerðarloyvi er eitt loyvi frá Dátu eftir -

litinum um, at viðkomandi stovnur, felag, 

persónur ella annar hevur loyvið at viðgera ávísar 

viðkvæmar persónsupplýsing ar til eitt ávíst 

endamál og undir ávísum treyt um. Viðgerðar-

loyvir eru oftast tíðaravmarkað. Søkjast kann 

um loyvi við at útfylla eitt oyðu blað á heima-

síðuni hjá Dátueftirlitinum, og senda tað inn 

um heimasíðuna ella við postinum. Í høvuðs-

heitum krevst loyvi frá Dátueftirlitinum til eina 

viðgerð, tá viðkvæmar persónsupplýsingar 

verða viðgjørdar, tó eru undantøk til hesa reglu. 

Viðkvæmar persónsupplýsingar eru upplýsing-

ar um: lit og ættarslag, um átrúnaðarliga, heims-

spekiliga ella politiska sannføring, um revsi verd 

og kynslig viðurskifti, heilsustøðu, yrkisfelags-

ligt tilknýti, munandi sosialar trupulleikar og 

onnur heilt privat viðurskifti. Í kunngerð nr. 2 

frá 25. februar 2004 um undantøk frá reglunum 

um viðgerðarloyvi, eru ásett ymisk undantøk til 

reglurnar um viðgerðarloyvi. 

 

Fráboðan:

Tá viðgerðarloyvi ikki krevst til eina viðgerð, 

skal henda tó sum meginregla fráboðast 

Dátueftirlitinum. Hetta merkir, at Dátueftirlitið 

skal hava eina frágreiðing um, at viðkomandi 

ætlar at viðgera ávísar persónsupplýsingar. 

Ein fráboðan kann gerast við at útfylla eitt 

oyðublað (fráboðanarskjal) á heimasíðuni 

hjá Dátueftirlitinum, og senda tað inn um 

heimasíðuna ella við postinum. Fráboðanin 

skal latast Dátueftirlitinum í seinasta lagi 30 

dagar, áðrenn viðgerðin er ætlað at byrja. 

Ein kunngerð er gjørd við undantøkum til 

fráboðanarskylduna. Hetta merkir í høvuðs-

heitum, at um persónsupplýsingar, sum ikki 

eru viðkvæmar, verða viðgjørdar, skal henda 

viðgerð ikki fráboðast Dátueftirlitinum. Flestu 

fráboðanirnar, sum Dátueftirlitið hevur fingið 

hetta árið, hava snúð seg um umsóknir um 

viðgerðarloyvir og fráboðanir. 

3.4.1. Loyvi til verkætlanir
Dátueftirlitið hevur í 2018 givið loyvi til ymiskar 

verkætlanir. Av hesum verkætlanum kunnu 

m.a. nevnast hesar:

3.4.2. Verkætlan:
ALS í Føroyum  
– ein genetisk og umhvørvis kanning

Dátuábyrgdari: Deildin fyri Arbeiðs- og  

Almannaheilsu (Maria Skaalum Petersen)

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at finna orsøkir til ALS í 

Føroyum við at hyggja eftir ílegum, lívsstíli og/

ella umhvørvi.

Háttur: Tilfar er fingið til vega frá 

Ílegusavninum og frá øðrum granskingartilfari, 

sum Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu 

stendur fyri at savna inn.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

1. februar 2018 til 1. februar 2028.
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3.4.3. Verkætlan:
Trivnaðar- og samskiftiskanning millum 
starvsfólkini hjá VØRN

Dátuábyrgdari: J. Herluf Sørensen

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at lýsa arbeiðsumhvørvið 

hjá almenna stovninum VØRN. 

Háttur: Upplýsingarnar eru innsavnaðir við 

spurnaskema.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

5. mars 2018 til 30. apríl 2021.

3.4.4. Verkætlan: Løn og arbeiðstíð

Dátuábyrgdari: Hagstova Føroya  

(Gilli Wardum)

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini í stuttum at fáa til 

vega útgreinað lønarhagtøl fyri privatu og 

almennu abeiðsmarknaðirnar.

Háttur: Ætlanin er at fáa grunddátur til 

lønarhagtølini til vega úr lønarumsitingar-

skipanunum hjá privatum feløgum, og 

almennum stovnum og kommunum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá 4. mai 

2018 til 4. mai 2023.

3.4.5. Verkætlan: 
Socialpolitik på Færøerne – en analyse 
af arbejdsmarkedstilknytning for 
marginaliserede grupper i det færøske 
samfund, med særligt fokus på effekten af 
indsatsen vedrørende arbejdsfremmende 
tiltag

Dátuábyrgdari: Roskilde Universitet  

(Michael Henrik Feldballe Hansen)

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at gera eina “Komparativ 

analyse af persongrupper, der søger om og 

modtager sociale ydelser i tilknytning til 

aktiv og passiv forsørgelse, herunder forsorg, 

dagpenge, førtidspension og arbejdsfremmende 

tiltag”.

Háttur: Persónsupplýsingarnar verða 

útflýggjaðar úr skráum hjá Almennaverkinum, 

og við spurnabløðum og samrøðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

1. juli 2018 til 31. mars 2021.

3.4.6. Verkætlan: 
Exploring two conflicting abortion values on 
the Faroe Islands: An ethnography

Dátuábyrgdari: Fróðskaparsetur Føroya  

(Turið Hermannsdóttir)

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at granska og greiða frá 

sjónarmiðum hjá kvinnum í Føroyum, sum 

annaðhvørt hava fingið, ella umhugsa at fáa 

framt fosturtøku.

Háttur: Upplýsingarnar verða fingnar til vega 

við samrøðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

1. august 2018 til 31. august 2021.
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3.4.7. Verkætlan: FIFA 11 for Health

Dátuábyrgdari: Fróðskaparsetur Føroya 

(Magni Mohr)

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at kanna hvør effektin av 

11 vikum við fótbóltsaktivitetum í skúlahøpi 

er á fysiskan form, motivatión og vitan um 

heilsu hjá skúlanæmingum, sum eru 10-12 ára 

gamlir.

Háttur: Upplýsingarnar verða útvegaðar frá 

skúlunum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til  

september 2023.

3.4.8. Verkætlan: 
Happing í føroyska fólkaskúlanum 2018

Dátuábyrgdari: Mentamálaráðið

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at minka um happing 

í føroyska fólkaskúlanum og at gera hagtøl, 

soleiðis at tað ber til at samanbera dátur og 

meta um tey tiltøk, sum verða sett í verk at 

minka um happing, gera mun.

Háttur: Upplýsingarnar verða fingnar til vega 

við spurnabløðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til apríl 

2019.

3.4.9. Verkætlan: 
Kanning og royndarkoyring av vælferðartøkni

Dátuábyrgdari: Norðoya Bú- og Heimatænasta

Endamál: Endamálið við verkætlanini er 

sambært umsóknini at fyribyrgja sjúku, 

stimbra sálarliga og likamliga heilsu og trivnað 

borgarans, endurmenna mistan førleika, 

stimbra møguleika hins einstaka at klára seg 

sjálvan og veita røkt og umsorgan.

Háttur: Upplýsingarnar verða sambært 

umsóknini savnaðar frá borgarunum sjálvum 

og avvarðandi eins og frá starvsfólki í Norðoya 

Bú- og Heimatænastu umvegis samrøður, 

video- og ljóðupptøkur og sensorar knýttir at 

brúkarunum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi frá  

1. november 2018 til 14. februar 2019.

3.4.10. Verkætlan: 
Kanning av ótta millum næmingar á 
framhaldsdeildunum í Føroyum

Dátuábyrgdari: Center for Angst  

(Frida Poulsen)

Endamál: Endamálið við verkætlanini 

er sambært umsóknini at kanna, hvussu 

útbreiddur ótti er millum næmingar í 

framhaldsdeildini í føroyska fólkaskúlanum, 

og at savna vitan um, hvørja ávirkan eginleikar 

og umhvørvi hevur á útbreiðsluna av 

óttaeyðkennum.

Háttur: Upplýsingarnar verða fingnar til vega 

við spurnabløðum.

Viðgerðarloyvi: Loyvið er galdandi til mai 2020.

3.4.11. Aðrar verkætlanir, sum ikki hava 
kravt loyvi frá Dátueftirlitinum
Dátueftirlitið hevur í 2018 viðgjørt aðrar 

verkætlanir, har niðurstøðan hjá Dátueftirlit-
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inum hevur verið, at loyvi frá Dátueftirlitinum 

ikki krevst til viðkomandi verkætlanir. Talan 

hevur verið um verkætlanir, har persónar ikki 

kunnu eyðmerkjast og um verkætlanir, har 

viðkvæmar persónsupplýsingar ikki hava verið 

viðgjørdar. 

3.4.12. Ílegusavnið  
(Fráboðaðar granskingarverkætlanir)
Ílegusavnið varð sett á stovn við løgtingslóg nr. 

62 frá 17. mai 2005 um gransking í manna-

ílegum (Ílegulógin), og í §§ 3-5 og 7 hevur 

Ílegu savnið lógarheimild at viðgera viðkvæmar 

persónsupplýsingar. 

Í 2018  hevur Ílegusavnið fráboðað hesar 

verkætlanir:
n ALS í Føroyum  

 – ein genetisk og umhvørvis kanning.
n Describing the Genetic Architecture of  

 Inflammatory Bowel Disease in the Homo- 

 geneous Population of the Faroe Islands.
n Characterizing the gut microbiome and  

 immune response in Faroese IBD.
n Kanning av týdningi av angiotensin  

 converting enzyme virkisstigi fyri tillaging til  

 kropsliga venjing.

3.5. HOYRINGAR
3.5.1. Lógaruppskot
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesi 

lógaruppskot til hoyringar:
n Udkast til to bekendtgørelser for Færøerne,  

 som udstedes i medfør af kongelig anordning  

 nr. 821 af 22. juni 2018 om ikrafttræden for  

 Færøerne af sundhedsloven.
n Løgtingslóg um almannatrygd og vælferð  

 (vælferðarlógin) við fleiri.
n Udkast til 12 bekendtgørelser for Færøerne.
n Uppskot til løgtingslóg um  

 varskógvaraskipan.
n Hoyring viðvíkjandi nýggjum KT-rundskrivi.
n Mynstringarlógin til hoyringar.
n Uppskot til løgtingslóg um djóravælferð  

 (Djóravælferðarlógin).
n Uppskot til løgtingslóg um ættleiðing  

 (Ættleiðingarlógin) og fylgiuppskot um  

 broyting í anordning um foreldramyndugleika  

 og samveru.
n Uppskot til løgtingslóg um talgildan  

 samleika.
n Ríkislógartilmæli um broyting í lóg um  

 danskan ríkisborgararætt  

 (dupultur ríkisborgararrættur o.a.)
n Ríkislógartilmæli um stedbestemt informa- 

 tion og yvirtøka av kortmyndugleikanum.
n Uppskot til broyting í revsilógini.

 

3.5.2. Kunngerðir
Dátueftirlitið hevur í árinum fingið hesar 

kunngerðir til ummælis:
n Kunngerð um broyting í kunngerð um  

 lestrarstuðul.
n Uppskot til kunngerð um ættleiðing.

3.5.3. KT-politikkur
Almennir myndugleikar hava í árinum vent sær 

til Dátueftirlitið við fyrispurningum um ymiskt í 

samband við KT-trygd og KT-politikk yvirhøvur. 

Dátueftirlitið hevur í hesum sambandi kannað, 

um KT-politikkurin er í tráð við persónsupp-

lýsingarlóggávuna, og annars vegleitt og ráðgivið 

um ymisk viðurskifti í hesum sambandi.  

3.6. VEGLEIÐINGAR
Dátueftirlitið leggur stóran dent á at framleiða 

vegleiðingar fyri ymisku økini, sum liður í tí 

fyribyrgjandi arbeiðinum. Á heimasíðuni www.

dat.fo eru allar vegleiðingarnar at finna.

VIRKSEMI Í 
ÁRINUM 2018
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4.1. YMISK MÁL
Í hesum partinum av ársfrágreiðingini er ein stutt 

lýsing av einstøkum útvaldum málum í 2018.

4.1.1. Kæra um vakmyndatól 
á bensinstøð
Í 2018 móttók Dátueftirlitið 

eina kæru frá foreldrunum at 

einum 14 ára gomlum dreingi, ið gekk í einum 

skúla í Tórshavn, viðvíkandi vakmyndatólum á 

bensinstøðini.

Kæran snúði seg í stuttum um, at upptøkur 

við vakmyndatóli eru latnar víðari til ein triðja-

persón uttan samtykki frá tí skrásetta. Talan 

er um óheimilaða víðarilatan av viðkvomum 

persónsupplýsingum, og brot er tískil framt á 

persónsupplýsingalógina.

Í kæruni siga foreldrini at dreinginum, at 

skúlastjórin í skúlanum, sum drongurin gekk 

í, sigur seg hava serliga avtalu við bensin-

støðstøðina um, at tey senda honum upptøkur 

frá vakmyndatólum, um næmingar hava stolið 

frá bensinstøðini.

Dátueftirlitið umsitur og hevur eftirlit við 

persónsupplýsingalógini, t.e. løgtingslóg nr. 

73 frá 8. mai 2001 um viðgerð av persóns-

upplýsingum. Sambært §37, nr. 1, í lógini, skal 

Dátueftirlitið av sínum eintingum ella eftir klagu 

frá skrásetta ansa eftir, at viðgerð av persóns-

upplýsingum bara fer fram í samsvari við lógina 

og tær reglur, sum ásettar eru sambært lógini. 

Dátueftirlitið kann í hesum sambandi krevja, 

at dátuábyrgdari steðgar viðgerð, sum er brot á 

lógina sambært persónsupplýsingarlógarinnar 

§38, stk. 1.

Vísandi til §18, stk. 1, í løgtingslóg nr. 132 frá 

10. juni 1993 um fyrisitingarlóg, sendi Dátu-

eftirlitið kæruna til ummælis hjá bensinstøðini, 

soleiðis, at tey høvdu møguleika at koma við 

viðmerkingum, áðrenn farið varð víðari við 

málinum.

Avrit av kæruni, ið varð send til ummælis hjá 

bensinstøðini, varð eisini sent skúlastjóranum 

til ummælis.

Viðmerkingarnar frá honum vóru, at umboð fyri 

bensinstøðina ringdu til hansara, tá tey høvdu 

sæð næmingar stjala, ella tá tey høvdu varhuga 

av hesum. Skúlastjórin sigur í viðmerkingunum, 

at hann tvær ferðir hevði verið yviri í bensin-

støðini, tí at starvsfólki hevði ringt til hansara. 

Í hansara viðmerkingum sigur skúlastjórin, 

at hann hevur tikið mynd av skíggjanum við 

upptøkunum frá vakmyndatólunum fyri at 

kunna fráboða foreldrunum at barninum, tá tað 

sæst á upptøkunum at stuldur er farin fram.

Hann sigur seg einki kenna til avtaluna ímillum 

skúlan og bensinstøðina, ið foreldrini staðfesta í 

kæruni, og at eingin slík avtala fyriliggur. Hann 

sigur eisini, at tað aldrin hevur verið uppá tal, at 

skúlin skal fáa sendandi tilfar, myndir ella video 

frá bensinstøðini. 

At enda verður í viðmerkingunum frá skúla-

stjóranum sagt, at hann ikki veit, hví bensin-

støðin velur at boða skúlanum frá heldur enn 

løgregluni. Hann sigur seg hava tosað við ein 

://4  ÁVÍS ÚTVALD MÁL Í 2018
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jurist um, hvør rætta mannagongdin er, tá um 

stuldur ræður, hetta tí, at hann tann dagin, tá 

hendingin, ið kært verður um, fór fram, hevur 

tosað við kæraran, ið sigur seg meina, at hetta er 

í stríð við røttu mannagongdirnar. Skúlastjórin 

sigur, at frá juristinum fær hann at vita, at hann 

helst ikki átti at verða blandaður uppí hetta 

málið, og hetta hevur hann fyrihildið seg til 

síðani.

Skúlastjórin staðfestir í viðmerkingunum, at 

hann hevur boðað bensinstøðini frá, at manna-

gongdin, at fráboða skúlanum ístaðin fyri løg-

regluni, er skeiv, og at hann framyvir ikki kundi 

blandast uppí slík mál, og at bensinstøðin fram-

yvir skuldi fráboða løgregluni, um tey høvdu ill-

gruna ella grundaðan illgruna um stuldur. 

Dátueftirlitið móttók viðmerkingarnar til 

kæruna frá rakstrarstjóranum í felagnum, sum 

eigur bensinstøðina. Í viðmerkingunum váttar 

hann, at starvsfólkini á bensinstøðini ikki hava 

fylgt teirra egnu mannagongdum fyri brúk av 

vakmyndatólum. Bensinstøðin hevur ongi mót-

mæli til kæruna.

Niðurstøðan av viðmerkingunum hjá bensin-

støðini er, at tey framyvir fara at gera trygdar-

atgerðir í mannagongdum fyri brúki av vak-

myndatólum.

Dátueftirlitið og Dáturáðið hava viðgjørt hetta 

mál. Staðfest er, at innkærda bensinstøð, ikki 

hevur mótmæli til tað, kærararnir hava ført 

fram, og at eisini skúlasjtórin játtar, at veruligu 

umstøðurnar í sambandi við málið eru, sum 

kærarin ger galdandi.

Bensinstøðin hevur havt vakmyndatól í longri 

tíð, og Dátueftirlitið hevur samskift nógv við 

bensinstøðina um nýtslu av vakmyndatólum, 

eins og Dátueftirlitið hevur verið á eftirlitsvitjan 

á bensinstøðini seinast í apríl 2018.

Hetta samskifti hevur elvt, at bensinstøðin 

hevur sera góðar mannagongdir fyri, hvussu 

vakmyndatól og tær persónsupplýsingar, sum 

har verða viðgjørdar, skulu handfarast. Hóast 

hetta verða vakmyndatól og persónsupplýsingar 

handfarnar so ólógliga, sum talan er um her.

Tí heldur Dátueftirlitið ikki, at eitt lyfti frá 

bensinstøðini nú um at gera og halda egnu 

mannagongdir, ger mun.

Talan er um eitt álvarsligt mál, har skrásetti 

er ein persónur undir myndugleikaaldur, sum 

verður órættaður – skuldsettur -  av órøttum.  

  

Bensinstøðin hevur umframt latið skúla-

stjóranum vakmyndatólsupptøkur av øðrum 

dreingjum, sum sambært tí upplýst er, høvdu 

stolið. Í hesum førum er talan um víðarilatan 

av viðkvomum persónsupplýsingum (revsiverd 

viðurskifti), og er tað eitt sera álvarsligt brot á 

persónsupplýsingarlógina. Upptøkur frá vak-

myndatólum skulu einans latast løgregluni.

Dátueftirlitið hevur tí latið løgregluni málið við 

áheitan um, at ein bót verður áløgd dátuábyrg-

daranum bensinstøðini.

4.1.2. Trygdarbrot á 
Landssjúkrahúsinum
Dátueftirlitið fekk fráboðan 

frá Landssjúkrahúsinum um, 

at trygdarbrot varð framt í eini kommunu-

læknaviðtalu. 

Talan var um ein læknavikar í einari kommunu-

læknaviðtalu, sum hevði lógliga atgongd til 

ÁVÍS ÚTVALD 
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teldu kervið, men hevði misnýtt sína atgongd, og 

hevði víðarilatið viðkvæmar persónsupplýsing-

ar um ein skrásettan (ein sjúkling) til ein annan 

persón. Hesin hevði víst skrásetta upplýsingar-

nar. Skrásetti kærdi málið til Landssjúkrahúsið, 

sum hevur ábyrgdina av telduskipanini.

Málið varð viðgjørt av Dátueftirlitinum til tess 

at staðfesta, um læknin hevði lógliga atgongd 

til teldukervið, og at trygdaratgerðir eru gjørdar 

til tess at tryggja, at tey, ið fáa atgongd til 

teldukervið, eru kunnað um, hvussu tey skulu 

handfara tað, og tær persónsupplýsingar, sum 

har eru.

Málið varð umframt viðgjørt í Dáturáðnum, 

tí talan er um eitti prinsipielt mál, harvið at í 

teldukervinum, talan er um, eru sera nógvar og 

viðkvæmar persónsupplýsingar um flestallar 

føroyingar.

Niðurstøðan hjá Dátueftirlitinum og Dátu-

ráðnum var, at avgerð varð tikin um ikki at 

melda hetta mál til løgregluna.

 

Dentur var lagdur á, at Landssjúkrahúsið hevði 

gjørt alt tað, ið er neyðugt at gera, tá trygdarbrot 

henda, við at Landssjúkrahúsið hevur meldað 

málið til løgregluna og hevur váttað at gera 

enn neyvari mannagongdir fyri handfaring av 

teldukervinum og persónsupplýsingum, sum 

liður í at bøta um trygdina, umframt at fáa 

dátuviðgerðaravtalur við kommunulæknarnar.

Dátueftirlitið fylgir hesum máli upp. 

Landssjúkrahúsið hevur hildið seg til §6 stk. 3, 

kunngerð nr. 28 frá 27. februar 2003 um trygd 

í sambandi við viðgerð av persónsupplýsingum 

og fráboðað Dátueftirlitinum beinanvegin. Talan 

er um trygdarbrot, sum tað er sera torført at 

forða fyri. Viðkomandi kommunu læknavikarur 

hevði áður fingið útflýggjaðar manna gongdir 

fyri handfaring av kervinum og av persóns-

upplýsingum, og Landssjúkrahúsið hevði tí orsøk 

til at hava álit á, at kommunulæknavikarurin fór 

at halda seg innanfyri tað, sum lógligt er.

Við at fráboða trygdarbrotið til Dátueftirlitið og 

til løgregluna, og við at forða fyri, at viðkomandi 

fær atgongd til teldukervi ein aðru ferð, hevur 

Landssjúkrahúsið sett tilttøk í verk til tessa at 

forða fyri endurtøku av slíkum trygdarbroti.

Dátueftirlitið hevur tó álagt Landssjúkrahúsinum 

beinanvegin at gera neyvari mannagongdir við-

víkjandi allari atgongd til skipanirnar, heruppií 

stovnan og endurstovnan av brúkarum, og at 

áseta, at øll, eisini tey, ið áður hava havt atgongd 

til upplýsingarkervið, skulu hava manna-

gongdirnar fyri handfaring av hesum kervi, 

hvørja ferð brúkari verður stovnaður, eins og 

viðurskiftini við allar brúkarar skulu fáast upp á 

pláss við dátuviðgerðaravtalum e.ø. alt fyri eitt.

4.1.3. Landsverk og 
løgreglan
Tá ið eitt ferðsluóhapp hendir í 

Føroyum, fær Landsverk kunning um hetta frá 

løgregluni. Mannagongdin hevur síðan verið, 

at løgreglan sendir løgreglu frágreiðingina um 

ferðsluóhappið til Landsverk. Landsverk brúkar 

upplýsingarnar til at bøta um vegakervið og 

fyribyrgja ferðsluóhapp.

Í løgreglufrágreiðingini, Landsverk fær frá 

løgregluni, standa persónsupplýsingar her uppií 

viðkvæmar persónsupplýsingar um alkohol-

promillu.
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Tá Dátueftirlitið bleiv varugt við hesa manna-

gongd, heitti Dátueftirlitið á Landsverk um at 

vísa á eitt heimildargrundarlag fyri viðgerðini av 

viðkvomum persónsupplýsingum.

Dátueftirlitið vísti Landsverki á, at fyri at kunna 

viðgera persónsupplýsingar á lógligan hátt, 

krevst heimildargrundarlag fyri viðgerðini av 

persónsupplýsingum. Dátueftirlitið upplýsti fyri 

Landsverki, at upplýsingar um rúsdrekka og 

heilivág eru viðkvæmar persónsupplýsingar sbr. 

§ 2, nr. 8, í persónsupplýsingarlógini.  Fyri at 

kunna viðgera viðkvæmar persónsupplýsingar 

á lógligan hátt, krevst, umframt heimildar-

grundarlag, viðgerðarloyvi frá Dátueftirlitinum. 

Landsverk kundi ikki vísa á eitt nøktandi 

heimildargrundarlag. Málið endaði tí við, at 

Landsverk steðgaði allari viðgerð av viðkvomum 

persónsupplýsingum í sambandi við skráseting 

av ferðsluóhappum.

Landsverk er eftirfylgjandi saman við Dátueftir-

litinum farið í eitt samskifti við løgregluna fyri 

at kanna, um tað er møguligt hjá løgregluni at 

anonymisera løgreglurapportini, áðrenn hon 

verður latin Landsverki. Eydnast tað, verður 

talan um, at løgreglan letur Landsverki navn-

loyndar persónsupplýsingar. Viðgerð av upp-

lýsingum, sum ikki kunnu knýtast aftur til ein 

likamligan persón, er ikki fevnd av persónsupp-

lýsingarlógini.

4.1.4. Mínboks
Ein sjómaður vendi sær til 

Dátueftirlitið, tí at viðkomandi 

hevði móttikið eina einnýtis-

kotu til Mínboks umvegis teldupost. Við-

komandi vildi hava at vita, um tað er trygt at 

móttaka einnýtiskotur gjøgnum teldupost.

Dátueftirlitð vendi sær til Elektron, sum 

umsitur Mínboks, við fyrispurningi um trygdin 

var í lagi hesum viðvíkjandi. Elektron vísti á, at 

tað er vanlig mannagongd hjá teimum at senda 

einnýtiskotur til Mínboks umvegis sms. Av tí 

at sjófólk ofta ikki hava telefonsamband, og 

tí ikki kunnu móttaka loyniorð umvegis sms, 

hevur mannagongdin verið, at sjófólk fáa ein 

teldupost við einnýtiskotuni. 

Dátueftirlitið vildi tí hava at vita, um Elektron 

fylgir § 11, stk. 3, í trygdarkunngerðini, sum 

ásetur, at: “Persónsupplýsingar, sum verða 

fluttar elektroniskt við flutningsmiðlum uttan 

fyri fysiska eftirlitið hjá dátuábyrgdara, skulu 

bronglast ella tryggjast á annan hátt, um 

trúnaður er neyðugur.”

Dátueftirlitið vildi tí hava at vita, um Elektron 

fylgir § 11, stk. 3, í trygdarkunngerðini, sum 

ásetur, at: “Persónsupplýsingar, sum verða 

fluttar elektroniskt við flutningsmiðlum uttan 

fyri fysiska eftirlitið hjá dátuábyrgdara, skulu 

bronglast ella tryggjast á annan hátt, um 

trúnaður er neyðugur.”

Tað vísti seg, at teldupostarnir Elektron sendi út 

við einnýtiskotum ikki vóru bronglaðir. Elektron 

valdi tí at broyta mannagongd. Alt samskifti 

úteftir umvegis teldupost, um Mínboks, verður 

nú bronglað. 

Dátueftirlitið bað eftirfylgjandi Elektron um 

eina trygdarskoðan av Mínboks og framdi 

síðani skriviborðseftirlit av viðgerðini av 

persónsupplýsingum í Mínboks.

ÁVÍS ÚTVALD 
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4.1.5. Talgildu Føroyar
Dátueftirlitið hevur havt 

ymiskt samskifti við Talgildu 

Føroyar í 2018. Dátueftirlitið 

hevur avtalað við Talgildu Føroyar, at Talgildu 

Føroyar kunnar so hvørt nakað hendir á 

persónsupplýsingarøkinum í hesi stóru verk-

ætlan, sum hevur til endamáls at talgilda allan 

tann almenna geiran í Føroyum

Talgildu Føroyar hava kunnað Dátueftirlitið 

um ætlanirnar við Tænastuportalinum og um 

dátuviðgerðaravtaluna, sum skal verða millum 

Talgildu Føroyar og einstøku dátuábyrgdararnar. 

Dátueftirlitið hevur eisini kunnað Talgildu 

Føroyar um mannagongdir í sambandi við 

flutning av persónsupplýsingum til útlond.

Dátueftirlitið luttók farna vetur á einum 

fundi hjá Etiska Ráðnum um talgilding í 

Føroyum. Á fundinum vóru umboð fyri m.a. 

Talgildu Føroyar, Fróðskaparsetur Føroya og 

Dátueftirlitið. Fokus var millum annað á alla ta 

skráseting av persónsuppplýsingum, sum fer 

fram í almenna geiranum, hvussu eftirlit verður 

gjørt, og um tað ber til at hava fullgott eftirlit, 

eins og verkætlanin, Talgildu Føroyar, varð 

umrødd. 

Lógaruppskot um talgildan samleika hevur 

eisini verið til hoyringar í 2018. Dátueftirlitið 

gjørdi í tí sambandi nakrar viðmerkingar til 

lógaruppskotið. 

4.1.6  . KT rundskrivið
1. mai 2018 kom dagført KT 

trygdarrundskrivið í gildi. 

Endamálið við rundskrivinum 

er, at KT nýtslan hjá landinum er trygg soleiðis, 

at týðandi upplýsingar eru hóskandi vardar. 

Talgilding av samfelagnum krevur, at KT trygd 

verður høgt raðfest.  Rundskrivið skal nágreina 

og vegleiða um KT trygd í stjórnarráðum og á 

almennum stovnum soleiðis, at tað føroyska 

samfelagið hevur eina trygga KT nýtslu í 

framtíðini.

KT trygdarrundskrivið hevur verið til hoyringar 

hjá Dátueftirlitinum. Dátueftirlitið hevur í fleiri 

umførum gjørt ymiskar viðmerkingar til rund-

skrivið, tí tað var ógreitt, hvørt Fíggjarmálaráðið, 

ið hevur gjørt rundskrivið, í rundskrivinum 

virdi, at tá um persónsupplýsingar ræður, tá er 

Dátueftirlitið og ikki Fíggjarmálaráðið myndug-

leikin á økinum. Hetta, hóast at ein lóg og/ella 

ein kunngerð, sjálvsagt ikki á nakran hátt kann 

verða sett til viks við einum rundskrivi, elvir 

eitt ógreitt ella skeivt orðað rundskriv til iva og 

ørkymlan. 

Dátueftirlitið hevur gjørt Fíggjarmálaráðnum 

greitt, at tað tí kann elva til óvissu hjá teimum 

almennu myndugleikunum, ið eru fevnd av 

rundskrivinum, hvørt teir í summum førum 

skulu gera eftir boðum frá Dátueftirlitinum ella 

frá Fíggjarmálaráðnum. Hetta er sera óheppið. 

Tó at Dátueftirlitið framvegis heldur, at rund-

skrivið í so máta kundi verið betri orðað, er í 

rundskrivinum nú ásett, at tá um persóns-

upplýsingar ræður, er tað Dátueftirlitið, sum 

sambært persónsupplýsingarlógini og trygdar-

kunngerðini, er myndugleikin.
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4.2. MÁL TIKIN UPP AV 
EGNUM ÁVUM
Sambært § 37, stk. 1, nr. 1 í 

persónsupplýsingar lógini hevur 

Dátueftirlitið heimild til at taka mál upp av 

egnum ávum, og varð hetta í 2018 gjørt í fleiri 

førum eins og sokallað skriviborðs eftirlit vórðu 

framd.

ÁVÍS ÚTVALD 
MÁL Í 2018
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Tað, sum eyðkennir londini 
kring okkum, tá talan er um 
vernd av persónsupplýsingum, 
er eitt víttfevnandi altjóða 
samstarv.
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Tað, sum eyðkennir londini rundanum okkum, 

tá talan er um vernd av persónsupplýsingum, er 

eitt víttfevnandi altjóða samstarv. Hetta samstarv 

hevur stóran týdning, og er neyðugt orsakað 

av, at persónsupplýsingar ofta verða fluttar um 

landamørk. 

Flestu grannalondini hava eins og Føroyar 

eina persónsupplýsingarlóg, ið er grundað á 

ES-direktiv 95/46/EF um verju av likamligum 

persónum við viðgerð av persónsupplýsingum 

og frítt skifti av persónsupplýsingum millum 

lond. Meginreglan í hesi fyriskipan er, at viðgerð 

skal vera í samsvari við grundleggjandi persóns-

verndaratlit sum persónsfrælsi og heimafrið hins 

einstaka. Eisini skal viðgerð av persónsupp-

lýsingum virka til frama fyri øktari trygd hjá tí 

einstaka og øktum samhandli landanna millum.  

Tá tað snýr seg um at flyta persónsupplýsingar 

millum lond, býtir ES-lóggávan londini upp í li-

malond og triðjalond.  Persónsupplýsingar kun-

nu flytast millum limalondini í Evropasamveldi-

num, tí hesi hava somu trygdarstig. Snýr tað seg 

hinvegin um triðjalond, so hevur ES-nevndin 

býtt hesi lond upp í trygg og ótrygg triðjalond. 

Trygg triðjalond eru lond, sum kunnu tryggja 

eins góða trygd fyri persónsupplýsingum, sum 

ES-londini gera, og á heimasíðuni hjá ES-nevnd-

ini er ein listi yvir triðjalond, sum eru góðkend 

sum trygg triðjalond. Rættiliga strangar treytir 

eru hinvegin fyri flutningi av upplýsingum til 

triðjalond, sum ikki hava slíka góðkenning. 

Innlendismálaráðið setti í 2005 eina kunngerð 

í gildi, har flutningur av persónsupplýsingum 

til øll ES-lond og tey londini, sum ES-nevndin 

hevur lýst sum trygg triðjalond, ikki krevur 

loyvi frá Dátueftirlitinum, men skal fráboðast 

Dátueftirlitinum. Føroyar hava á hendan hátt, 

eins og ES, góðkent øll ES lond og lond, sum ES 

hevur lýst sum trygg triðjalond.

5.1. TRIÐJALANDSGÓÐKENNING 
FRÁ ES NEVNDINI
Innlendismálaráðið søkti í 2005 ES-nevndina 

um at góðkenna Føroyar sum eitt trygt triðjaland 

í persónsupplýsingarhøpi. Síðani hevur verið 

arbeitt við málinum, og í 2010 komu boðini 

um, at ES-nevndin hevur góðkent Føroyar sum 

eitt trygt triðjaland.

 

Dátueftirlitið fegnast um ES góðkenningina, 

sum í høvuðsheitum merkir, at ES metir 

trygdarstøðið í Føroyum vera á jøvnum føti við 

trygdarstøðið í ES londum, tá tað snýr seg um 

viðgerð av persónsupplýsingum. Hetta merkir 

samstundis, at ES viðurkennir Føroyar sum eitt 

land, sum verjir grundleggjandi demokratisk 

rættindi í einum nútímans talgildum samfelag.

Triðjalandsgóðkenningin hevur við sær, at 

Føroyar nú koma á listan yvir trygg triðjalond 

millum m.a. Ísland, Noreg og Sveis. Góð-

kenningin kemur at hava stóran týdning 

fyri føroyska samfelagið og fer at gera tað 

lættari hjá føroyskum fyritøkum herundir 

peningastovnunum at samskifta við útheimin.

Góðkenningin fer somuleiðis at hava týdning 

fyri gransking og ætlanirnar at fáa útlendskar 

granskarar til Føroyar at granska, fyri møguleikan 

hjá føroyskum fyritøkum at marknaðarføra seg 

uttanlands, og fyri ætlanirnar at bjóða Føroyar 

fram sum altjóða hosting miðdepil.

Avgerðin um at góðkenna Føroyar sum eitt trygt 

triðjaland kom í gildi tann 15. juni 2010.
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Uppgávurnar hjá Dátueftirlitinum 
eru nógvar, og málsviðgerðin 
er fjøltáttað.
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Dátueftirlitið er ein eftirlitsmyndugleiki, sum 

skal ansa eftir, at persónsupplýsingarlógin verður 

hildin, og Dátueftirlitið hevur í hesum sambandi 

heimild til at gera kanningar á staðnum, og 

hevur til eina og hvørja tíð uttan dómsskurð, 

atgongd til øll høli, haðani persónsupplýsingar 

verða viðgjørdar ella goymdar, og til øll 

høli har persónsupplýsingarnar ella teknisk 

hjálparamboð verða goymd ella nýtt. 

Dátueftirlitið kann harumframt m.a. áleggja 

einum dátuábyrgdara at fremja tøknilig og 

fyrisitingarlig trygdartiltøk, nokta einum 

dátuábyrgdara at nýta ávísan framferðarhátt og 

krevja, at dátuábyrgdari steðgar viðgerð, sum er 

brot á lógina. 

Eftirlit varð framt í fýra bensinstøðum í Tórshavn 

í 2018, og niðanfyri er ein samandráttur og 

niðurstøður frá eftirlitinum.

6.1. Eftirlit á bensinstøð í 
Tórshavn
Dátueftirlitið framdi fráboðað 

eftirlit í apríl 2018 á einari 

bensinstøð í Tórshavn. Endamálið við eftir-

litinum var at kanna, um tann viðgerð av 

persónsupplýsingum, sum fer fram við vak-

mynda tólum á bensinstøðini, er í samsvari við 

persónsupplýsingarlógina og trygdarkunngerðina. 

Bensinstøðin hevur 16 vakmyndatól. 15 av vak-

mynda tólunum eru fráboðaði Dátueftirlitinum. 

Vakmyndatólini vísa inni í handlinum, á 

pumpurnar og eina vaskihøll. 

Endamálið við vakmyndatólunum er at fyri-

byrgja stuldri og herverki. Harafturat varð 

upplýst, at vakmyndatólini í mesta mun verða 

nýtt til at fáa fatur á teimum kundum, ið 

av onkrari orsøk ikki rinda fyri brennievni. 

Løgreglan hevur eisini í ávísum førum biðið um 

at fáa atgongd til vakmyndatólini í samband við 

mál, sum løgreglan kannar. 

Einans leiðarin og varaleiðarin kunnu fara inn 

at hyggja, hvør er rýmdur, uttan at rinda fyri 

brennievni. Atgongdin til upptøkurnar er frá 

skrivstovuni hjá leiðaranum, har upptøkurnar 

síggjast á skermi. Upptøkurnar verða goymdar 

lokalt á harddiskum. Internet er ikki knýtt at 

telduni við upptøkunum. 

Undir eftirlitsvitjanini gjørdist greitt, at upp-

tøkurnar verða goymdar í 14 dagar.

Viðvíkjandi trygdini, varð upplýst, at skriv-

stovan er stongd, tá leiðarin ikki er har. Fyri 

at fáa atgongd til skermin við vakmyndatólum 

krevst loyniorð. Bert leiðarin og varaleiðarin 

duga loyniorði, sum er neyðug til tess at sleppa 

inn á skipanina. Teldan sløknar sjálvvirkandi, tá 

15 minuttir eru farnir. 

Starvsfólk verða kunnaði munnliga um 

vakmyndatólini á starvsfólkafundi. Viðskiftafólk 

verða kunnaði við skelting á økinum.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið átalaði, at eitt nýtt vakmyndatól 

er tikið í nýtslu, uttan at hetta er fráboðað 

Dátueftirlitinum. Bensinstøðini bleiv álagt at 

fráboða vakmyndatólið til Dátueftirlitið.

Dátueftirlitið gav bensinstøðini boð um, at 
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løgreglan ikki lógliga uttan rættarúrskurð kann 

fáa atgongd til upptøkur hjá bensinstøðini, 

uttan í teimum førum, har bensinstøðin hevur 

fráboðað løgregluni eitt mál, har illgruni er um 

herverk ella stuldur á bensinstøðini. 

Løgreglan hevur heldur ikki heimild til at upplýsa 

fyri bensinstøðini, hvør eigarin av einum akfari 

er. Mannagongdin, har bensinstøðin ringir til 

løgregluna fyri at fáa fatur á akfari, sum er farið 

av støðini uttan at rinda fyri bensin, skal steðga 

beinanvegin.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Viðvíkjandi loyniorði vil Dátueftirlitið mæla 

til, at loyniorðið er soleiðis samansett, at tað 

inniheldur minst 8 tekin, ið eru samansett av 

bæði stórum og smáum bókstavum og tølum. 

Mælt varð eisini frá at nýta nøvn, sum eru løtt at 

gita, sum loyniorð. 

Økið, ið er fevnt av upptøkunum við vakmynda-

tólum, skal merkjast týðiligari, soleiðis at fólk, ið 

ferðast har vita, at tey koma uppá upptøkurnar.

Dátueftirlitið hevur eisini tilmælt at vakmynda-

tólsskipanin verður nútímansgjørd, og at trygdar -

krøvini í hesum sambandi verða herd. 

Eftirlitsvitjanin gav annars ikki Dátueftirlitinum 

høvi til fleiri viðmerkingar.

 

Dátueftirlitið hevur eftirfylgjandi samskift við 

leiðaran á bensinstøðini um at fáa nevndu 

viðurskifti í rættlag.

6.2. Eftirlit 2 á bensinstøð í 
Tórshavn
Dátueftirlitið framdi fráboðað 

eftirlit í apríl 2018 á einari bensinstøð. 

Endamálið við eftirlitinum var at kanna, um 

tann viðgerð av persónsupplýsingum, sum fer 

fram við vakmyndatólum á bensinstøðini, er 

í samsvari við persónsupplýsingarlógina og 

trygdarkunngerðina.  

Eftirlitið snúði seg serliga um trygdina fyri 

viðgerð av persónsupplýsingum í samband við 

vakmyndatól. 

Bensinstøðin hevur 13 vakmyndatól. Vak -

myndatólini vóru ikki fráboðaði Dátueftirlit-

inum. Vakmyndatólini vísa inni í handlinum og 

á pumpurnar. Vakmyndatólini sum vísa pump-

urnar, vísa eisini út á almennan veg. 

Endamálið við vakmyndatólunum er at fyri-

byrgja stuldri og herverki. Harafturat varð 

upplýst, at vakmyndatólini í mesta mun verða 

nýtt til at fáa fatur á teimum kundum, ið av 

onkrari orsøk ikki rinda fyri brennievni.

Einans leiðarin hevur atgongd til upptøkurnar 

frá vakmyndatólunum. Teldan, har upptøkurnar 

eru, stendur púra óvard í einum rúmi, har 

eingin hurð er, og tískil er opið út í krambúðina. 

Upptøkurnar verða goymdar á einum harddiski. 

Upptøkurnar verða vístar á telduskermi og 

atgongd er ikki til internetið frá telduni. Teldan 

læsir sjálvvirkandi, tá hon ikki hevur verið nýtt 

í nakrar minuttir.

Starvsfólk verða kunnaði munnliga um vak-

myndatólini á einum starvsfólkafundi.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Bensinstøðin bleiv áløgd at koma við einari 

fullfíggjaðari fráboðan um ta viðgerð, sum fer 

fram við vakmyndatólum. Sett bleiv sum treyt 
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fyri framhaldandi nýtslu av vakmyndatólunum, 

at teldan við upptøkunum verður vard í einum 

rúmi, sum er læst, lá leiðarin ikki er inni í tí.  

Vakmyndatólini, sum vísa út á almennan veg, 

skulu avmarkast til ikki at vísa út um egið økið. 

Dátueftirlitið gav bensinstøðini boð um, at 

løgreglan ikki lógliga, uttan rættarúrskurð, 

kann fáa atgongd til upptøkur hjá bensinstøðini, 

uttan í teimum førum, har bensinstøðin hevur 

fráboðað løgregluni eitt mál, har illgruni er um 

herverk ella stuldur á bensinstøðini. 

Løgreglan hevur heldur ikki heimild til at upplýsa 

fyri bensinstøðini, hvør eigarin av einum akfari 

er. Mannagongdin, har bensinstøðin ringir til 

løgregluna fyri at fáa fatur á akfari, sum er farið 

av støðini uttan at rinda fyri bensin, skal steðga 

beinanvegin.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Viðvíkjandi loyniorði vil Dátueftirlitið mæla 

til, at loyniorðið er soleiðis samansett, at tað 

inniheldur minst 8 tekin, ið eru samansett av 

bæði stórum og smáum bókstavum og tølum. 

Mælt varð eisini frá at nýta nøvn, sum eru løtt at 

gita, sum loyniorð. 

Eftirlitsvitjanin gav annars ikki Dátueftirlitinum 

høvi til fleiri viðmerkingar. 

Dátueftirlitið hevur eftirfylgjandi samskift við 

leiðaran á bensinstøðini um at fáa nevndu 

viðurskifti í rættlag. Vakmyndatólaskipanin 

er blívin sløkt og nýggj vakmyndatól skulu 

setast upp. Bensinstøðin hevur fingið boð um 

at fráboða hesi vakmyndatól, áðrenn skipanin 

verður gjørd virkin. 

6.3. Eftirlit 3 á bensinstøð í 
Tórshavn
Dátueftirlitið framdi fráboðað 

eftirlit í apríl 2018 á einari 

bensinstøð. Endamálið við eftirlitinum var at 

kanna, um tann viðgerð av persónsupplýsingum, 

sum fer fram við vakmyndatólum á bensinstøðini, 

er í samsvar við persónsupplýsingarlógina og 

trygdarkunngerðina.    

Bensinstøðin hevur 16 vakmyndatól. Vakmynda-

tólini vóru ikki fráboðaði Dátueftirlitinum.  

Øll starvsfólk verða kunnaði um vakmyndatólini 

við starvssetan. Viðskiftisfólk verða kunnaði 

um vakmyndatólini við skelting uttanfyri við 

pumpurnar og á veg inn í handilin.

Endamálið við vakmyndatólunum er at fyri-

byrgja stuldri og herverki. Harafturat varð 

upplýst, at vakmyndatólini í mesta mun verða 

nýtt til at fáa fatur á teimum kundum, ið av 

onkrari orsøk ikki rinda fyri brennievni. 

Viðvíkjandi trygdini varð upplýst, at atgongd er 

til upptøkurnar frá skrivstovuni á bensinstøðini, 

og upptøkurnar síggjast á skermi. Loyniorð er á 

telduskipanini, og atgongd er ikki til internetið 

frá telduni. Skrivstovan er stongd, tá leiðarin 

ikki er til arbeiðis, men í tíðarskeiðinum, tá ið 

eftirlitið varð framt, hevði eitt av starvsfólkunum, 

ið er til arbeiðis, lykil til skrivstovuna. Eisini 

kom fram, at øll starvsfólk hava atgongd til 

vakmyndatólsskipanina og kunnu fara inn 

at hyggja, hvør er rýmdur uttan at rinda fyri 

brennievni. 

Upptøkurnar verða goymdar á einum hard-

diski. Undir eftirlitsvitjanini gjørdist greitt, at 

upptøkur verða goymdar í 14 dagar. 
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Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið átalaði, at bensinstøðin hevur 

tikið nýggja vakmyndatólsskipan í brúk, uttan 

at fráboðan um hettar er latin Dátueftirlitinum. 

Heitt varð á bensinstøðina um at senda nýggja 

fráboðan.

Tað skal í størstan mun vera avmarkað, hvør 

hevur atgongd til vakmyndatólsskipanina. 

Dátueftirlitið krevur, at bensinstøðin fram-

yvir broytir mannagongdir soleiðis, at tað bert 

eru leiðarar, ið hava atgongd til vakmynda-

tólsskipanina. 

Dátueftirlitið gav bensinstøðini boð um, at 

løgreglan ikki lógliga, uttan rættarúrskurð, 

kann fáa atgongd til upptøkur hjá bensinstøðini, 

uttan í teimum førum har bensinstøðin hevur 

fráboðað løgregluni eitt mál, har illgruni er um 

herverk ella stuldur á bensinstøðini. 

Løgreglan hevur heldur ikki heimild til at upplýsa 

fyri bensinstøðini, hvør eigarin av einum akfari 

er. Mannagongdin, har bensinstøðin ringir til 

løgregluna fyri at fáa fatur á akfari, sum er farið 

av støðini uttan at rinda fyri bensin, skal steðga 

beinanvegin.

Vakmyndatólini eru eisini brúkt tá okkurt 

er sligið skeivt inn á kassan, og viðkomandi 

starvsfólk ikki dugir at siga, hvør feilurin er. 

Dátueftirlitið víst á, at vakmyndatólini ikki 

skulu brúkast til at hava eftirlit við starvsfólkum, 

og at hesin framferðarháttur skuldi steðga 

beinanvegin. 

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Viðvíkjandi loyniorði vil Dátueftirlitið mæla 

til, at loyniorðið er soleiðis samansett, at tað 

inniheldur minst 8 tekin, ið eru samansett av 

bæði stórum og smáum bókstavum og tølum. 

Mælt varð eisini frá at nýta nøvn, sum eru løtt at 

gita, sum loyniorð. 

Eftirlitsvitjanin gav annars ikki Dátueftirlitinum 

høvi til fleiri viðmerkingar. 

6.4. Eftirlit 4 á bensinstøð í 
Tórshavn
Dátueftirlitið framdi fráboðað 

eftirlit í apríl 2018 á einari 

bensinstøð. Endamálið við eftirlitinum var at 

kanna, um tann viðgerð av persónsupplýsingum, 

sum fer fram við vakmyndatólum á bensinstøðini, 

er í samsvar við persónsupplýsingarlógina og 

trygdarkunngerðina.  

Bensinstøðin hevur 23 vakmyndatól. Vak-

myndatólini vóru ikki fráboðaði Dátueftirlit-

inum. 

Øll starvsfólk verða kunnaði um vakmynda-

tólini við starvssetan. Viðskiftisfólk verða 

kunnaði um vakmyndatólini umvegis skelting 

uttan fyri við pumpurnar og á veg inn í handilin.

Endamálið við vakmyndatólunum er at fyri-

byrgja stuldri og herverki. Harafturat varð upp-

lýst, at vakmyndatólini í mesta mun verða nýtt 

til at fáa fatur á teimum kundum, ið av onkrari 

orsøk ikki rinda fyri brennievni. Øll starvsfólk 

hava atgongd til vakmyndatólsskipanina og 

kunnu fara inn at hyggja, hvør er rýmdur uttan at 

rinda fyri brennievni. Atgongd til upptøkurnar 

er frá skrivstovuni, har upptøkurnar síggjast á 

skermi. Tað er ikki atgongd til interneti frá teld-

uni. 

Upptøkurnar verða goymdar á einum hard-

diski. Undir eftirlitsvitjanini gjørdist greitt, at 

upptøkur verða goymdar í 14 dagar. 
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Viðvíkjandi trygdini er atgongd til upptøkurnar 

frá skrivstovuni á bensinstøðini. Skrivstovan er 

stongd tá leiðarin ikki er til arbeiðis, men í hesum 

tíðarskeiðinum hevur eitt av starvsfólkunum, ið 

er til arbeiðis, lykil til skrivstovuna. Loyniorð er 

á skipanini.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið átalaði at bensinstøðin hevur tikið 

nýggja vakmyndatólsskipan í brúk, uttan at 

fráboðan um hettar er latin Dátueftirlitinum. 

Heitt varð á bensinstøðina um at senda nýggja 

fráboðan sum skjótast.

Tað skal í størstan mun verða avmarkað, hvør 

hevur atgongd til vakmyndatólsskipanina. 

Dátu eftirlitið krevur, at bensinstøðin framyvir 

broytir mannagongdir soleiðis, at tað bert eru 

leiðarar, ið hava atgongd til vakmyndatóls-

skipanina. 

Dátueftirlitið gav bensinstøðini boð um, at 

løgreglan ikki lógliga, uttan rættarúrskurð, 

kann fáa atgongd til upptøkur hjá bensinstøðini, 

uttan í teimum førum har bensinstøðin hevur 

fráboðað løgregluni eitt mál, har illgruni er um 

herverk ella stuldur á bensinstøðini. 

Løgreglan hevur heldur ikki heimild til at 

upplýsa fyri bensinstøðini, hvør eigarin 

av einum akfari er. Mannagongdin, har 

bensinstøðin ringir til løgregluna fyri at fáa fatur 

á akfari, sum er farið av støðini uttan at rinda 

fyri bensin, skuldi steðga beinanvegin.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Viðvíkjandi loyniorði vil Dátueftirlitið mæla 

til, at loyniorðið er soleiðis samansett, at tað 

inniheldur minst 8 tekin, ið eru samansett av 

bæði stórum og smáum bókstavum og tølum. 

Mælt varð eisini frá at nýta nøvn, sum eru løtt at 

gita, sum loyniorð. 

Eftirlitsvitjanin gav annars ikki Dátueftirlitinum 

høvi til fleiri viðmerkingar.

EFTIRLIT Í 2018
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