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1. Kunningarskylda (§§ 23-25) 

1.1. Hvat merkir tað, at tú hevur kunningarskyldu? 

At tú hevur kunningarskyldu mótvegis skrásetta merkir, at tú av tínum eintingum hevur 

skyldu til at geva skrásetta eina røð av upplýsingum, tá tú savnar persónupplýsingar um 

viðkomandi. Savning av upplýsingum kann m.a. fara fram við umsóknarbløðum og 

oyðubløðum, men savning kann eisini fara fram, við at tú móttekur upplýsingar um ein 

skrásettan frá øðrum myndugleikum og privatum. 

 

Kunningarskyldan er galdandi fyri øll skrásett, ið tú savnar ella móttekur persónupplýsingar 

um. Hetta fevnir eisini um møguligar eyka-persónar1, sí tó brot 1.5.3. um undantøk frá 

kunningarskylduni. 

 

Í §§ 23-25 í dátuverndarlógini verður skilt ímillum, tá tú savnar persónupplýsingar frá 

skrásetta sjálvum (§ 23), og tá tú savnar upplýsingar um tann skrásetta frá øðrum enn tí 

skrásetta (§§ 24-25). 

 

1.2. Hvussu skalt tú kunna skrásetta? 

Sum útgangsstøði eigur tú at lúka tína kunningarskyldu við at geva skrásetta skrivliga 

kunning. Á hendan hátt kanst tú eisini best skjalprógva, at tú hevur lokið tína 

kunningarskyldu. 

 

Skrásetti kann tó biðja um at fáa upplýsingarnar munnliga. Í slíkum førum er tað 

týdningarmikið, at tú kanst skjalprógva, at tú 1) hevur fingið eina umbøn um at geva 

upplýsingarnar munnliga, 2) hevur kannað samleikan hjá skrásetta og 3) hevur givið 

skrásetta upplýsingarnar. 

 

Hevur skrásetti sjálvur vent sær til tín elektroniskt ella hevur givið tær persónupplýsingarnar 

umvegis eitt elektroniskt oyðublað, eigur tú at geva skrásetta upplýsingarnar elektroniskt.  

                                                           
1 Ein eyka-persónur er ein persónur, sum ikki er subjekt fyri viðgerðini av persónupplýsingum, men hinvegin bert hevur við 
málið at gera, tí viðkomandi hevur tilknýti til persónupplýsingarnar hjá skrásetta. Hetta kann t.d. vera avvarðandi hjá einum 
skrásettum ella ein fakpersónur sum ein lækni ella líknandi. 
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Tað er týdningarmikið, at tú gevur skrásetta upplýsingarnar. Tað merkir, at tú sum 

dátuábyrgdari skal hava virknan leiklut. Tað er ikki nóg mikið, at upplýsingarnar liggja á eini 

heimasíðu, sum tann skrásetti sjálvur skal finna. 

 

Tað eru eingi formkrøv, tá tú skat uppfylla kunningarskylduna. Tú skalt sostatt meta um, 

hvussu upplýsingarnar mest hóskandi kunnu gevast skrásetta. Í hesi meting kanst tú m.a. 

taka við, hvussu persónupplýsingarnar eru savnaðar, t.d. um tær eru savnaðar við oyðublaði, 

eini app ella sum liður í málsviðgerð. 

 

Savnar tú persónupplýsingar umvegis eina heimasíðu, kanst tú t.d. geva teimum skrásettu 

kravdu upplýsingarnar umvegis ein standardtekst í pop-up boðum, sum gerast virkin, tá tann 

skrásetti fyllir online oyðubløð. Í pop-up boðunum kunnu vera leinkjur til upplýsingar, sum 

ger tað gjørligt fyri skrásetta at leita til tær upplýsingar, sum eru mest áhugaverdar og 

viðkomandi. Undir øllum umstøðum er tað týdningarmikið, at tú syrgir fyri, at 

upplýsingarnar eru lættar at síggja og frá byrjan geva skrásetta eitt greitt yvirlit. 

 

1.3. Nær skalt tú kunna skrásetta?  

1.3.1. Tá tú savnar persónupplýsingar frá skrásetta 

Persónupplýsingar savnast frá skrásetta, tá skrásetti sjálvur, antin eftir tíni áheitan ella 

sjálvboðin, gevur tær upplýsingarnar. 

 

Tá persónupplýsingar savnast frá skrásetta, skalt tú kunna skrásetta samstundis, sum tú 

savnar upplýsingarnar. 

 

Um tann skrásetti skal fylla eina umsókn, oyðublað ella líknandi og lata hana inn til tín, er 

hóskandi at hava eitt brot í umsóknini o.s.fr., sum kunnar skrásetta. 

 

Í øðrum førum, tá skrásetti sjálvur vendir sær til tín, skal kunningin gevast skjótast gjørligt. 
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Júst nær kunningin skal gevast velst um málið. Tú skalt tó altíð geva kunningina so tíðliga 

sum gjørligt. Í metingini av, nær kunningin skal gevast skulu atlitini til at skapa 

gjøgnumskygni fyri skrásetta vigast mótvegis arbeiðnum, sum krevst av tær at geva 

kunningina. Tað merkir vanliga, at tú skalt kunna skrásetta innan 10 dagar. 

 

Kunningin skal sum útgangsstøði bert gevast einaferð (eisini tá talan er um leypandi 

savningar), uttan so, at tú seinni ætlar at viðgera persónupplýsingarnar til onnur endamál 

enn tey, sum tú upprunaliga savnaði tær til. Sí meira um hetta í broti 1.6. 

 

1.3.2. Tá tú savnar persónupplýsingar frá øðrum enn skrásetta (§ 24) 

Tú savnar persónupplýsingar frá øðrum enn skrásetta, tá tú fært upplýsingar frá t.d. øðrum 

dátuábyrgdarum, almennum keldum ella skráum ella øðrum skrásettum. 

 

Tá tú savnar persónupplýsingar frá øðrum enn skrásetta, skalt tú kunna skrásetta so skjótt 

sum gjørligt aftaná savnanina. 

 

Júst nær kunningin skal gevast velst um málið. Tú skalt tó altíð geva kunningina so skjótt 

sum gjørligt. Í metingini av, nær kunningin skal gevast skulu atlitini til at skapa 

gjøgnumskygni fyri skrásetta vigast mótvegis arbeiðnum, sum krevst av tær at geva 

kunningina. Tað merkir vanliga, at tú skalt kunna skrásetta innan 10 dagar. 

 

Um tú veitst, at tú um stutta tíð skalt samskifta við skrásetta, kanst tú bíða við at kunna 

skrásetta til tá. Tað kann t.d. vera, at tú er ein almennur myndugleiki, og at tú innan stutta 

tíð skalt senda savnaðu upplýsingarnar í partshoyring hjá skrásetta. 

 

Savnar tú persónupplýsingar, ið eftir ætlan skulu sendast til triðjapersón, kanst tú bíða við at 

kunna skrásetta til fyrstu ferð, tú gevur persónupplýsingarnar til triðjapersón. 

 

Tú skalt tó geva gætur, at kunningin í seinasta lagi skal gevast 4 vikur aftaná, at tú hevur 

savnað persónupplýsingarnar. 
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Kunningin skal sum útgangsstøði bert gevast eina ferð (eisini tá talan er um leypandi 

savningar), uttan so, at tú við eitt seinni høvi vil viðgera upplýsingarnar til onnur endamál 

enn tey, sum tú upprunaliga savnaði upplýsingarnar til. Sí meira um hetta í broti 1.6. 

 

1.4. Tá tú savnar persónupplýsingar frá skrásetta 

1.4.1. Hvørja kunning skalt tú altíð geva skrásetta? 

Tá tú savnar persónupplýsingar frá skrásetta, skal skrásetti fyrst og fremst kunnast um tín 

samleika, umframt at fáa tínar samskiftisupplýsingar. Skrásetti skal eisini hava  

samskiftisupplýsingar á møguligum umboðsfólkum. 

 

Um tú hevur eitt dátuverndarfólk, skalt tú geva skrásetta samskiftisupplýsingar hjá 

dátuverndarfólkinum. 

 

Skrásetti skal hava kunning um endamálini við viðgerðini og heimildini fyri hesari. Um tú t.d. 

sambært lóg ella kunngerð hevur rætt ella skyldu til at savna persónupplýsingar, skalt tú 

kunna skrásetta um, hvørja lóg ella kunngerð talan er um og vísa til viðkomandi áseting. 

 

Um heimildin fyri viðgerðini er, at tú sum dátuábyrgdari ella ein triðjapersónur fylgir einum 

heimilaðum áhugamáli, sbrt. § 8, stk. 1, nr. 6 í dátuverndarlógini, skalt tú kunna skrásetta 

um hvørji heimilaði áhugamál talan er um. 

 

Um tú veitst, at persónupplýsingarnar skulu víðarigevast til onnur, t.d. aðrar myndugleikar 

ella fyritøkur, skalt tú eisini kunna skrásetta um hetta. Hinvegin hevur tú ikki skyldu til at 

kunna skrásetta í samband við eina víðarigeving, sum ikki kundi væntast, tá tú savnaði 

persónupplýsingarnar. Í slíkari støðu vil tað vera tann nýggi dátuábyrgdarin, sum tú gevur 

persónupplýsingarnar til, sum savnar persónupplýsingarnar, og sum tí skal lúka 

kunningarskylduna mótvegis skrásetta. 

 

Um persónupplýsingarnar flytast til eitt útland ella eitt triðjaland, skal skrásetti kunnast um 

hetta. Tú skalt m.a. kunna skrásetta um, hvørt flutningurin er til eitt trygt ella ótrygt 
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triðjaland. Er talan um eitt ótrygt triðjaland, skalt tú eisini kunna skrásetta um, á hvørjum 

grundarlagi flutningurin fer fram. 

 

Um heimildin fyri viðgerðini er § 8, stk. 1, nr. 5 ella 6 í dátuverndarlógini, skalt tú, fyrstu ferð 

tú samskiftir við skrásetta, kunna skrásetta gjølla um rættin at mótmæla viðgerðini, sbrt. § 

32 í dátuverndarlógini. Hendan kunning skal samskiftast á greiðan hátt og skal vera skilt frá 

øðrum kunningarupplýsingum.  

 

1.4.2. Hvørja kunning skalt tú geva skrásetta eftir eina ítøkiligari meting? 

Sum dátuábyrgdari skalt tú, umframt at geva omanfyri nevndu upplýsingar, eisini ítøkiliga 

meta um tú skalt geva skrásetta fleiri upplýsingar, sum tryggja skrásetta eina rímiliga og 

gjøgnumskygda viðgerð av persónupplýsingunum. Ein slík meting kann ofta úrslita í, at tú 

skalt geva skrásetta fleiri upplýsingar. 

 

Ítøkiligari metingin kann hava við sær, at tú skalt kunna skrásetta um tíðarskeiðið, sum 

upplýsingarnar verða goymdar. Um tú ikki veit, hvussu leingi upplýsingarnar skulu goymast, 

tá tú savnar tær, kanst tú í staðin kunna skrásetta um, hvussu tú ger av, hvussu long 

goymingartíðin skal vera. Tú kanst goyma persónupplýsingar, so leingi sum tú sakliga hevur 

tørv á teimum. 

 

Ítøkilga metingin kann eisini hava við sær, at tú skalt kunna skrásetta um tey rættindi, sum 

skrásett hava sambært dátuverndarlógini, t.d. at viðkomandi hevur rætt til innlit í tær 

persónupplýsingar, sum verða viðgjørdar, og hevur rætt til at fáa rættað ella strikað 

persónupplýsingarnar, um hesar t.d. eru skeivar. 

 

Um viðgerðin av persónupplýsingum er grundað á samtykki sum heimildargrundarlag, skalt 

tú kunna skrásetta um, at viðkomandi kann taka sítt samtykki aftur. 

 

Tú kanst eisini hava skyldu til at kunna um rættin til at kæra til Dátueftirlitið. 
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Um skrásetti sambært lóg ella avtalu hevur upplýsingarskyldu, skalt tú kunna skrásetta um 

hetta og um møguligar avleiðingar, um skrásetti ikki veitur hesar upplýsingar. 

 

Um automatiskar avgerðir verða tiknar í viðgerðini skalt tú kunna um hetta. Eisini skalt tú 

geva skrásetta viðkomandi kunning um logikkin í slíkum sløgum av viðgerðum (t.e. hvussu 

automatikkurin fer fram), umframt týdningin og tær væntaðu avleiðingarnar av eini slíkari 

viðgerð fyri skrásetta. 

 

1.4.3. Undantøk frá kunningarskylduni, tá persónupplýsingar verða 

savnaðar frá skrásetta 

Skrásetti kennir upplýsingarnar frammanundan 

Um skrásetti longu kennir upplýsingarnar er ikki neyðugt at lúka kunningarskylduna. 

 

Tú skalt tó geva gætur, at tú bert kanst nýta hetta undantak, um skrásetti longu hevur fingið 

tær upplýsingar, sum tú skalt geva skrásetta, umframt tær upplýsingar, sum tú, aftaná eina 

ítøkiliga meting, hevur skyldu til at geva skrásetta. Sí omanfyri pkt. 1.4.1 og 1.4.2. 

 

Tað er eisini ein treyt fyri at nýta hetta undantakið, at tú kanst vísa á, hvørjar upplýsingar, 

skrásetti longu hevur, hvussu og nær viðkomandi hevur fingið upplýsingarnar, og at einki er 

broytt síðani tá. 

 

Undantøk í dátuverndarlógini – privat og almenn áhugamál 

Sambært § 36 í dátuverndarlógini nýtist tú ikki at kunna skrásetta, um áhugin hjá skrásetta 

at fáa kunning má víkja fyri altavgerandi almennum ella privatum áhugamálum.  

 

Almennu áhugamálini eru m.a. atliti til landsins trygd ella verju, við atliti til fyribyrging og 

eftirkanning av revsiverdum viðurskiftum og við atliti til skrásetta sjálvan. 

 

Privatu áhugamálini eru bæði tíni egnu áhugamál og áhugamálini hjá triðjapersóni.  

 



  

8 / 17 
 

Tú kanst bert nýta undantøkini í § 36 eftir eina ítøkiliga meting, og um tað er nærliggjandi 

vandi fyri, at privat ella almenn áhugamál líða munandi skaða. 

 

1.5. Tá tú savnar persónupplýsingar frá øðrum enn skrásetta 

1.5.1. Hvørja kunning skalt tú altíð geva skrásetta? 

Tá persónupplýsingar verða savnaðar frá øðrum enn skrásetta, skalt tú geva skrásetta somu 

kunning, sum tú hevur skyldu at geva skrásetta tá persónupplýsingar verða savnaðar frá 

skrásetta, tó undantikið møguligum heimilaðum áhugamálum, ið tú hevur grundað 

viðgerðina á. Sí brot 1.4.1. um heimilaði áhugamál. 

 

Tú skalt harumframt kunna um tey sløg av persónupplýsingum, ið talan er um. Hetta merkir, 

at tú skalt kunna skrásetta um, tær persónupplýsingar, sum tú hevur savnað eru vanligar 

persónupplýsingar ella viðkvæmar upplýsingar. 

 

1.5.2. Hvørja kunning skalt tú geva skrásetta eftir eina ítøkiliga meting? 

Tú skalt ítøkiliga meta um, um tú skalt kunna skrásetta um goymingartíð, rættindi hjá 

skrásetta, rættin til at taka samtykki aftur, rættin til at kæra og kunning um automatiskar 

avgerðir, undir hesum profilering. 

 

Um viðgerðarheimildin er, at tú ella triðjapersónur fylgja heimilaðum endamáli, skalt tú 

umhugsa, um skrásetti skal kunnast um hesi endamál. 

 

Tú skalt eisini ítøkiliga meta, um tú skalt geva skrásetta kunning um, hvaðani tú hevur 

savnað persónupplýsingarnar, t.d. um tær koma frá almennum keldum. 

 

 

 

 



  

9 / 17 
 

1.5.3. Undantøk frá kunningarskylduni, tá persónupplýsingar ikki savnast 

frá skrásetta 

Skrásetti kennir upplýsingarnar frammanundan 

Um skrásetti longu kennir upplýsingarnar er ikki neyðugt at lúka kunningarskylduna. Sí meira 

í broti 1.4.3. Tó kann væntast, at skrásetti sjálvdan kennir upplýsingarnar frammanundan, 

um persónupplýsingar verða savnaðar hjá øðrum enn skrásetta. 

 

Kunningarskyldan er galdandi við atliti til øll skrásett, sum tú savnar ella móttekur 

persónupplýsingar um. Ein serligur bólkur av skrásettum er sokallaðu eykapersónarnir. 

Eykapersónar eru ikki veruligi málbólkurin fyri tíni viðgerð, men hava tilknýti til skrásetta, 

sum tú viðger persónupplýsingar um. Tað kann t.d. vera avvarðandi til ein skrásettan ella ein 

fakpersón sum ein lækna e.l. Í samband við kunning av eykapersónum, so er oftani ógjørligt 

ella órímiliga torført at halda kunningarskylduna – við atliti til avmarkaða leiklutin hja 

eykapersóninum í málinum – við tí úrsliti, at tú kanst lata vera við at kunna teir. Her skal ein 

ítøkilig meting gerast. 

 

Tað er ógjørligt ella órímiliga torført at halda skylduna, ella er ómøguligt ella í sera stóran 

mun vil forða fyri, at endamálið við viðgerðini verður rokkið  

Um tað er ógjørligt ella órímiliga torført, t.d. tí tað krevur eitt ósamsvarandi stórt arbeiði, at 

kunna skrásetta, kanst tú lata vera við at kunna skrásetta. Hetta kann serliga vera eitt 

viðkomandi undantak, um viðgerðin fer fram til søgulig, vísindalig ella hagfrøðilig endamál. 

Tú kanst eisini lata vera við at kunna, um kunningin í sera stóran mun vil forða fyri, at 

endamálið við viðgerðini verður rokkið. 

 

Tað kann vera ógjørligt at geva skrásetta kunningina, um tað ikki er gjørligt at staðfesta, 

hvør skrásetti er. Hevur tú t.d. bert eitt vanligt navn (Óli Olsen), og ongar aðrar upplýsingar 

um t.d. familju ella bústað, sum kunnu hjálpa tær at staðfesta, at Óli Olsen er skrásetti, kann 

tað vera ógjørligt hjá tær at lúka tína kunningarskyldu. Hetta væntast tó ikki at koma fyri 

ofta í Føroyum, tí viðurskiftini eru so smá. 
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Tú hevur próvbyrðuna fyri, at tað er ógjørligt hjá tær at kunna skrásetta, eins og tú skalt 

geva gætur, at tú skalt kunna skrásetta seinni, um tað verður gjørligt. 

 

Tú kanst eisini lata vera við at lúka tína kunningarskyldu, tá persónupplýsingar ikki savnast 

frá skrásetta, um tað er órímuliga torført at halda skylduna, t.d. um tað  krevur 

ósamsvarandi stórt arbeiði av tær. Hetta undantakið vil serliga vera viðkomandi, har 

viðgerðin fer fram til søgulig, vísindalig ella hagfrøðilig endamál. Tú kanst eisini lata vera við 

at lúka tína kunningarskyldu, um kunning til skrásetta hevur við sær, at endamálið við 

viðgerðini ikki kann røkkast. 

 

Talan er um undantøk, sum bert kunnu nýtast eftir eina ítøkiliga meting. Um tú, aftaná eina 

ítøkiliga meting, kemur fram til, at tað er ógjørligt ella órímiligt fyri teg at kunna skrásetta, 

skalt tú í tann mun tað er gjørligt taka atlit til skrásetta á annan hátt, t.d. við at geva 

almenna kunning. Hetta kann t.d. gerast við at hava kunning á tíni heimasíðu ella við at hava 

kunningarátak. 

 

Dømi 1 – Vísindalig kanning 

Tveir søgufrøðingar á Fróðskaparsetrinum savna 

upplýsingar um 10.000 persónar frá einum gomlum 

dátugrunni (database) í samband við eina vísindaliga 

navnakanning. 

 

Upplýsingarnar í dátugrunninum eru 30 ára gamlar, eru 

ikki dagførdar síðani tær vórðu savnaðar í dátugrunninum 

og ongar samskiftisupplýsingar eru. 

 

Tað er órímuliga torført, og møguliga ógjørligt, hjá 

søgufrøðingunum at kunna tey 10.000 skrásettu. Bæði tí, 

at talið av skrásettum er stórt og tí, at upplýsingarnar eru 

gamlar og ikki dagførdar. 



  

11 / 17 
 

 

Savnan og víðarigeving er heimilað í lóggávu, sum dátuábyrgdarin er fevndur av 

Upplýsingarskyldan er ikki galdandi, um innsavnanin ella víðarigevingin ítøkiliga er heimilað í 

lóg, sum tú sum dátuábyrgdari er fevndur av. 

 

Persónupplýsingar skulu vera verandi í trúnaði sambært lógarásettari tagnarskyldu 

Um tú viðger persónupplýsingar, sum skulu vera í trúnaði, orsakað av serligum ásetingum 

ella reglum um tagnarskyldu, kanst tú lata vera við at lúka tína kunningarskyldu. Serligar 

ásetingar skulu í hesum førinum skiljast á sama hátt, sum í § 14 í løgtingslóg um innlit í 

fyrisitingina.  

 

Undantakið kann ikki nýtast við tilvísing til vanligu ásetingarnar um tagnarskyldu, t.d. í § 26 í 

fyrisitingarlógini.  

 

 

 

 

Dømi 2 – Tagnarskylda hjá læknum 

Í samband við viðgerðina av einum sjúklingi (A) verður ein 

sálarsjúkulækni (B) umvegis samrøður varur við 

upplýsingar, undir hesum trúnaðarupplýsingar og 

viðkvæmar upplýsingar um familjuna hjá A. 

 

B skrivar nakrar av upplýsingunum um familjuna hjá A 

niður í sjúkradagbókina hjá A, tí B metir, at upplýsingarnar 

hava týdning fyri viðgerðina, sum B veitur A. 

 

Sálarsjúkulæknin B kann í hesu støðuni lata vera við at 

kunna familjuna hjá A um, at B viðger persónupplýsingar 

um familjuna, tí B starvast undir eini lógarásettari 

tagnarskyldu í sínum virki sum lækni. 
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Undantøk í dátuverndarlógini – privat og almenn áhugamál 

Sambært § 36 í dátuverndarlógini nýtist tú ikki at kunna skrásetta, um áhugin hjá skrásetta 

at fáa kunning má víkja fyri altavgerandi almennum ella privatum áhugamálum. Sí annars 

brot 1.4.3. 

 

Tú kanst bert nýta undantøkini í § 36 eftir eina ítøkiliga meting, og um tað er nærliggjandi 

vandi fyri, at privat ella almenn áhugamál líða munandi skaða. 
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Dømi 3 – Eitt tryggingarfelag hevur illgruna um snýt 

(privat áhugamál) 

Eitt tryggingarfelag (TF) hevur útgoldið 1 millión krónur til 

ein tryggingartakara (A), orsakað av meini, sum A hevur 

fingið í samband við eitt skí-óhapp. 

 

Nakað av tíð aftaná útgjaldið verður TF varugt við, at A 

møguliga ikki er so ávirkaður av óhappinum, sum A hevur 

fortalt TF og teimum læknunum, ið hava kannað A. 

Tryggingarfelagið avger í loyndum at eygleiða A fyri at 

staðfesta, um A veruliga er so ávirkaður av óhappinum í 

tryggingarmálinum, sum hann hevur sagt. 

 

Í samband við eygleiðingina, skrivar TF elektronisk notatir 

um, hvat eygleiðingarnar staðfesta. 

 

Í hesu støðu kann tryggingarfelagið TF lata vera við at 

kunna A um, at notatir verða skrivaði um hann, tí 

áhugamálini hjá A mugu víkja fyri áhugamálinum hjá TF í 

at fáa staðfest, um A hevur snýtt seg til eina stóra 

tryggingarupphædd. Um TF kunnar A um, at TF eygleiðir 

A, ber ikki til at røkka endamálinum, tí A veit av, at hann 

verður eygleiddur. 

 

TF eigur tó í hesum málinum at kunna A um notatini, tá TF 

er liðugt við sínar kanningar, tí áhugamálini hjá TF eru tá 

ikki meira týdningarmikil enn atliti til A. 
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1.6. Serliga um viðgerð til onnur endamál (§ 23, stk. 3 og § 24, stk. 3) 

Nýggj kunningarskylda í samband við viðgerðir til onnur endamál 

Um tú seinni vil viðgera persónupplýsingar, sum tú hevur savnað, til onnur endamál enn tey, 

sum tú upprunaliga savnaði upplýsingarnar til, skalt tú kunna skrásetta um hesi nýggju 

endamálini, áðrenn tú fert undir nýggju viðgerðina. Hetta merkir, at tú hevur skyldu til at 

kunna skrásetta, hvørja ferð tú viðger persónupplýsingar, sum tú longu hevur savnað, til 

nýggj endamál. Legg til merkis, at tað má ikki vera ósamsvar millum upprunaliga endamálið 

og nýggja endamálið.  

 

Umframt at kunna um nýggja endamálið skalt tú ítøkiliga meta um skrásetti skal hava aðrar 

viðkomandi upplýsingar fyri at tryggja eina rímiliga og gjøgnumskygda viðgerð. Sí brot 1.4.1. 

og 1.4.2. 

 

Um tað er langt síðani, at tú kunnaði skrásetta um upprunaligu viðgerðina, kanst tú eisini 

umhugsa at geva skrásetta kunning einaferð afturat. 

 

Tá tú metir um, hvussu langa tíð frammanundan, at tú skalt kunna skrásetta um nýggju 

viðgerðina skalt tú leggja dent á, hvussu stórt inntrivið er fyri skrásetta. Um tú metir, at 

upplýsingarnar eru sera viðkomandi, og at viðgerðin er inntrívandi fyri skrásetta, eigur tú at 

kunna viðkomandi í góðari tíð, áðrenn tú fert undir nýggju viðgerðina. 
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Dømi 6 – Banki savnar leypandi upplýsingar um keyp 

Ein banki (B) savnar leypandi upplýsingar um keypini hjá 

kunda sínum K til at gera kontoyvirlit. Bankin hevur 

áðrenn fyrstu savnanina kunnað kundan um m.a. 

endamálið við savningini. 

 

K ynskir seinni at bíleggja eitt “premium” gjaldkort, sum 

hevur serligar fyrimunir. Í hesum sambandi ynskir B at fara 

ígjøgnum gjaldini hjá K seinastu 6 mánaðarnar, so at B 

kann meta um K lýkur treytirnar fyri at fáa eitt “premium” 

gjaldkort. 

 

Um B ætlar at fara ígjøgnum gjaldini fyri at meta um K 

kann fáa eitt gjaldkort, skal K kunnast av nýggjum, tí B 

ynskir at nýta gjaldsupplýsingarnar til onnur endamál, enn 

tær upprunaliga vórðu savnaði til. 

 

Um B leypandi savnar upplýsingar við sama endamáli, 

nevniliga at gera kontoyvirlit, skal B hinvegin bert at 

kunna skrásetta um hetta endamál einaferð. 
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