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Í	ársfrágreiðingini	er	ein	lýsing	av	virkseminum	

hjá	 Dátueftirlitinum	 í	 árinum	 2013.	 Eins	 og	

undanfarnu	 árini	 er	 talið	 av	 innkomnum	

málum	vaksið,	og	er	vøksturin	í	innkomnum	

málum	15,2	%	í	mun	til	undanfarna	ár.

Aftur	 í	 ár	 hevur	 eitt	 av	 fokusøkjunum	

hjá	 Dátueftirlitinum	 verið	 børn	 og	 ung	 á	

internetinum,	og	Dátueftirlitið	hevur	eins	og	

árini	 frammanundan	vitjað	á	fleiri	miðnáms-	

og	fólkaskúlum	kring	landið.

Sum	 liður	 í	 at	persónsvernd	og	 trygd	 á	net-

inum	 er	 ein	 natúrligur	 partur	 av	 frálæruni	 í	

fólkaskúlanum,	 luttekur	 Dátueftirlitið	 eftir	

áheitan	frá	skúlunum	í	hesum	arbeiði	soleiðis,	

at	vit	vitja	á	skúlunum	við	framløgum,	sum	vit	

framleiða	um	viðkomandi	evni.

Dátueftirlitið	 hevur	 í	 2013	 tikið	 eina	 nýggja	

heimasíðu	 í	 nýtslu	 við	 heitinum	 “strikameg.

fo”,	 har	 borgarar	 kunnu	 fáa	 vegleiðing	 um	

ymsar	trupulleikar	á	sosialu	netmiðlunum.

Eftirlit	 er	 nú	 vorðið	 ein	 integreraður	 partur	

av	 arbeiðinum	 hjá	 Dátueftirlitinum.	 Í	 2013	

vórðu	 framd	 3	 eftirlit.	 Tvær	 eftirlitsvitjanir	

vóru	 í	 matvørukrambúðum,	 meðan	 triðja	

eftirlitsvitjanin	var	í	optikbúð.	Umframt	varð	

arbeitt	 við	 sokallaðum	 skriviborðseftirliti	

t.e.	 eftirlit,	 ið	 ikki	 verður	 framt	 á	 staðnum,	

men	 umvegis	 skrivligt	 samskifti.	 Eisini	 tók	

Dátueftirlitið	nøkur	mál	upp	av	egnum	ávum,	

m.a.	eitt	mál	um	at	kanna	um	hýruvognar	hava	

vakmyndatól	í	forrútinum,	og	hvat	endamálið	

við	hesum	vakmyndatólum	er.	Á	dáturáðsfundi	

varð	 eisini	 avgjørt	 at	 kanna	 rættarstøðuna	

í	 mun	 til	 persónsupplýsingarlóggávuna	

viðvíkjandi	 streaming	 á	 býráðsfundum	 hjá	

føroyskum	 kommunum.	 Undir	 viðgerðini	

av	 hesum	 máli	 vendi	 ein	 kommuna	 sær	 til	

Dátueftirlitið	við	júst	hesum	fyrispurningi.

Føroyar	 fingu	 í	 2010	 eina	 triðjalands-

góðkenning	frá	ES	í	sambandi	við	flutning	av	

persónupplýsingum	 tvørtur	 um	 landamørk.	

Góðkenningin	merkir,	at	Føroyar	koma	á	listan	

yvir	 trygg	 triðjalond,	og	at	ES	metir	Føroyar	

vera	 eitt	 land,	 sum	 verjir	 grundleggjandi	

demokratisk	 rættindi	 í	 einum	 nútímans	

talgildum	samfelag.	Góðkenningin	setir	størri	

krøv	 til	 eftirlitið	 hjá	 Dátueftirlitinum	 við	 kt-

trygdini	í	Føroyum.

Við	hesum	letur	Dátueftirlitið	ársfrágreiðing	sína	fyri	2013	
úr	hondum.	Ársfrágreiðing	verður	skrivað	sbrt.	§	37,	nr.	8	í	
persónsupplýsingarlógini,	og	er	ætlað	almenninginum.	

FORORÐ 2013

Tórshavn,	1.	juni	2014

	 Eyðbjørn	M.	Larsen	 Eyðhild	Skaalum	

	 Formaður	í	Dáturáðnum	 Stjóri	í	Dátueftirlitinum
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Dátueftirlitið	umsitur	Løgtingslóg	nr.	73	frá	8.	

mai	 2001	 um	 viðgerð	 av	 persónsupplýsing-

um,	sum	broytt	við	Ll.	nr.	24	frá	17.	mai	2004.	

Lógin	 verður	 vanliga	 nevnd	 persónsupp-

lýsingarlógin.

Dátueftirlitið	er	hægsti	fyrisitingarligi	myndug-

leiki	 í	 sambandi	 við	 viðgerð	 av	 persónsupp-

lýsingum,	og	avgerðirnar	hjá	Dátueftirlitinum	

eru	sambært	lógini	fyrisitingarliga	endaligar.

Dátueftirlitið	 hevur	 virkað	 síðan	 1.	 januar	

2002,	tá	persónsupplýsingarlógin	kom	í	gildi.	

Dátueftirlitið	 er	 skipað	 við	 Dáturáði,	 valt	 av	

landsstýrismanninum	 í	 innlendismálum,	 og	

skrivstovu.	Limirnir	í	Dáturáðnum	eru	persón-

liga	valdir,	og	formaðurin	skal	vera	løgfrøðing-

ur.	Limirnir	verða	valdir	fyri	fýra	ár	í	senn,	og	

somuleiðis	verða	varalimir	valdir	fyri	fýra	ár.

Limirnir í Dáturáðnum 2012-2016:

Landsstýrismaðurin	 í	 innlendismálum	 valdi	

tann	1.	november	2012	nýggjar	limir	í	Dátu-

ráðið.	Samstundis	eru	varalimir	valdir.

Í Dáturáðnum eru:

Eyðbjørn	M.	Larsen,	advokatur,	formaður.

Varalimur	Rannvá	Sólheim,	løgfrøðingur.

Óli	Simonsen,	KT-leiðari.

Varalimur	Ólavur	Ellefsen,	stjóri.

Katrin	Kallsberg,	serlækni.

Varalimur	Maria	Dam,	deildarleiðari.

Valskeiðið	hjá	Dáturáðnum	er	4	ár	og	gongur	

út	1.	november	2016.

Skrivstovan:

Á	 skrivstovuni	 starvast	 trý	 fólk,	 tveir	 løg-

frøðingar	og	ein	skrivari.

Dátueftirlitið	 heldur	 til	 í	 egnum	 skrivstovu-

hølum,	bústaðurin	er	Reyngøta	33,	Tinganes.

2.1. JÁttANIN Á LøgtINgsFíggJARLógINI
Játtanin	hjá	Dátueftirlitinum	á	løgtingsfíggjar-

lógini	í	2013	var:	kr.	2.000.000,-

Vinstrumegin	 er	 ein	 útgreining	 av	 fíggjar-

játtanini	hjá	Dátueftirlitinum	fyri	árini	2011-

2013.

Dátueftirlitið

Fíggjarjáttanin hjá Dátueftirlitinum fyri 2011 - 2013

Sundurgreinað ætlan
tús. kr. 2011	 2012	 2013
	 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	er	ein	óheftur	fyrisitingarligur	myndugleiki.	Dátueftirlitið	hevur	
fíggjarligt	tilknýti	til	eitt	aðalráð,	men	er	í	virksemi	sínum	óheft	av	ráðnum.

2
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Dátueftirlitið
2.2. LógARgRuNDARLAgIÐ 
HJÁ DÁtueFtIRLItINum
Í 2013 vóru hesar reglur galdandi:
n	Løgtingslóg	 nr.	 73	 frá	 8.	 mai	 2001	 um	

	 viðgerð	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	Innlendismálaráðnum	tann	18.	juni	2008.

2.3. uppgÁvAN HJÁ DÁtueFtIRLItINum
Uppgávan	 hjá	 Dátueftirlitinum	 er	 at	 umsita	

persónsupplýsingarlógina.	 Sambært	 §	 37	 í	

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

	 setta	 ansa	 eftir,	 at	 viðgerð	 av	 persónsupp-	

	 lýsingum	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	 við-

	 víkur	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	 persónsupplýsingar	 verða	

viðgjørdar	 ella	 goymdar,	 og	 til	 øll	 høli,	

har	 persónsupplýsingarnar	 ella	 teknisk	

hjálparamboð	verða	goymd	ella	nýtt.



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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virksemi í árinum 2013 virksemi í 
árinum 2013

n	viðgjørt	loyvir	og	fráboðanir
n	vegleitt	og	ráðgivið	almennum	myndug-	

	 leikum,	fyritøkum	og	privatpersónum
n	viðgjørt	kærur	um	viðgerð	av		 	 	

	 persónsupplýsingum
n	framt	eftirlit
n	svarað	munnligum	og	skrivligum	

	 fyrispurningum
n	vitjað	og	hildið	framløgur	fyri	fólkaskúlum,	

	 miðnámsskúlum	o.ø.	kring	landið
n	ummælt	uppskot	til	nýggja	lóggávu
n	tikið	mál	upp	av	egnum	ávum
n	luttikið	í	norðurlendskum	samstarvi
n	skipað	fyri	tiltakinum	

	 “Tryggari	Internetdagur”

Dátueftirlitið	virkar	á	einum	øki,	har	tøkniliga	

menningin	 gongur	 skjótt	 fyri	 seg,	 og	 stinga	

nýggir	 trupulleikar	 og	 øki	 seg	 javnan	 upp.	

Somuleiðis	er	lóggávan	lutfalsliga	nýggj.	Tískil	

er	 neyðugt	 at	 menna	 nýggjar	 mannagongdir	

á	 økinum,	og	 í	 hesum	 sambandi	 er	neyðugt	

at	fylgja	væl	við	gongdini	í	grannalondunum.

Uppgávurnar	hjá	Dátueftirlitinum	eru	nógvar,	

og	málsviðgerðin	er	fjøltáttað.	Harumframt	er	

økið	í	vøkstri	og	støðugari	tøkniligari	menning,	

og	 tí	 er	 stórur	 tørvur	 á,	 at	 Dátueftirlitið	

við	 upplýsing	 og	 vegleiðing	 virkar	 fyri,	 at	

persónsupplýsingar	verða	viðgjørdar	sambært	

góðum	dátuviðgerðarsiði.

Fyrispurningar	kunnu	vera	á	nógvum	ymisk-

um	 økjum,	 men	 til	 tíðir	 eru	 afturvendandi	

fyrispurningar.	 Afturvendandi	 fyrispurningar	

hava	í	2013	serliga	verið	um	hesi	evni:

n	Viðurskiftini	millum	arbeiðsgevarar	og	starvs-				

	 fólk	í	mun	til	internet-	og	teldupostanýtslu,
n	Handfaring	 hjá	 arbeiðsgevarum	 av	 teldu-	

	 post	kassa	 hjá	 starvsfólki,	 sum	 eru	 farin	 úr		

	 starvi
n	P-talið
n	Innlit
n	Facebook	og	onnur	sosial	netverk
n	Fyrispurningar	viðvíkjandi	kt-trygd	
n	At	strika	myndir	og	filmar	á	netinum
n	Samankoyring	av	ymiskum	skipanum
n	Telefonsamskifti	hjá	starvsfólkum
n	Hacking	av	teldupostskipanum	o.ø.
n	Loyvi	til	verkætlanir	og	ymiskar	nøgdsemis-	

	 og	heilsukanningar
n	Kt-trygd
n	Vakmyndatól
n	Vevmyndatól

Dátueftirlitið	hevur	í	2013	m.a.	viðgjørt	hesi	sløg	av	málum:

3
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3.1. NORÐuRLeNDsKIR FuNDIR 
Dátueftirlitið	luttók	í	døgunum	26.	til	28.	mai	

2013	á	norðurlendskum	dátueftirlitsfundi	fyri	

starvsfólk	á	dátueftirlitunum.	Hetta	er	fundur,	

sum	verður	hildin	á	hvørjum	ári,	har	umboð	

fyri	Føroyar,	 Ísland,	Noreg,	Svøríki,	Finland,	

Áland	og	Danmark	 luttaka	at	umrøða	ymisk	

viðurskifti,	 sum	hava	 felags	 áhuga.	 Í	 ár	 varð	

fundurin	hildin	í	Keypmannahavn	í	Danmark.	

Á	øðrum	sinni	varð	roynt	at	halda	ein	felags	

fund,	har	bæði	stjórar,	málsviðgerar,	teknikar-

ar	og	samskiftisráðgevar	luttóku.

Nærri	 frágreiðing	 frá	 fundunum	 er	 at	 finna	

undir	pkt.	5.	í	hesi	ársfrágreiðing.

3.2. tRyggARI INteRNetDAguR
Tann	5.	februar	2013	varð	Tryggari	Internet-

dagur	 hildin	 í	 Føroyum.	 Hetta	 er	 eitt	 árligt	

afturvendandi	 tiltak,	 sum	 verður	 hildið	 í	

meira	enn	100	londum	kring	heimin,	har	tað	

verður	varpað	ljós	á	tryggari	internetnýtslu	á	

ymiskan	hátt	serliga	hjá	børnum.

Dátueftirlitið	 hevur	 áður	 hildið	 dagin	 við	 at	

skipa	 fyri	 ymsum	 tiltøkum	 og	 kappingum	 á	

m.a.	torginum	í	SMS	og	á	Býarbókasavninum	

í	Havn,	har	bæði	børn	og	vaksin	hava	luttikið	

í	 spurnarkappingum,	 teknikappingum,	 stutt				-

søgukappingum	 og	 øðrum.	 Í	 ár	 valdi	 Dátu	-

eftirlitið	 at	 halda	 dagin	 á	 heilt	 øðrvísi	 hátt.	

Dátueftirlitið	 fær	 javnan	 eina	 rúgvu	 av	

fyrispurningum	 frá	 borgarum	 í	 Føroyum	

um	 sosialu	 netmiðlarnar.	 Talan	 er	 bæði	

um	 børn,	 ung	 og	 vaksin,	 ið	 venda	 sær	 til	

Dátueftirlitið	 antin	 við	 at	 ringja	 ella	 senda	

teldupost	 fyri	 at	biðja	um	ráð	og	vegleiðing.	

Í	 flestu	 førum	 snúgva	 fyrispurningarnir	 seg	

um	trupulleikar	á	Facebook,	har	stórur	partur	

av	borgarunum	í	Føroyum	hava	vangamynd.	

Her	 kann	 t.d.	 verða	 spurt,	 hvørjar	 myndir	

kunnu	leggjast	á	netið,	nær	samtykki	krevst	til	

almannakunngerð	av	myndum,	hvussu	 følsk	

vangamynd	kann	meldast	o.s.fr.

Eisini	 fær	 Dátueftirlitið	 javnan	 áheitanir	 um	

vegleiðing	 at	 melda	 sonevndar	 slaturbólkar	

á	 Facebook.	 Haraftrat	 er	 ein	 afturvendandi	

trupulleiki,	 at	 fólk	 kenna	 seg	 útspilt	 og	

ærumeidd	á	Facebook.

Hóast	 flestu	 fyrispurningar	 snúgva	 seg	 um	

Facebook,	 eru	 eisini	 fyrispurningar	 um	 t.d.	

Instagram	 og	 SnapChat,	 samstundis	 sum	

tað	 eisini	 stundum	 kemur	 fyri,	 at	 falskar	

vangamyndir	verða	gjørdar	á	ymsum	dating-

síðum.

Fyri	at	veita	eina	góða	tænastu	til	allar	hesar	

borgarar,	 ið	 ynskja	 vegleiðing	 um	 sosialu	

miðlarnar,	 gjørdi	 Dátueftirlitið	 av	 at	 seta	 í	

verk	 eina	 nýggja	 heimasíðu	 við	 heitinum	

“strikameg.fo”.	Endamálið	við	hesi	heimasíðu	

er	 at	 leggja	 eina	 rúgvu	 av	 vegleiðingum	 til	

borgararnar	 á	 síðuna,	 soleiðis	 at	 fólk	 sjálvi	

kunnu	 leita	 sær	 ráð	á	 síðuni	ella	finna	 rætta	

framferðarháttin	at	melda	ein	bólk	ella	strika	

eina	vangamynd.
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Norska	dátueftirlitið	hevur	í	fleiri	ár	havt	síðuna	

“slettmeg.no”,	har	líknandi	vegleiðingar	liggja,	

og	 tað	var	 við	 slettmeg.no	 sum	 fyrimynd,	 at	

Dátueftirlitið	valdi	at	seta	strikameg.fo	í	verk.	

Arbeitt	 varð	 við	 síðuni	 í	 nakrar	 mánaðir,	 og	

setti	 Dátueftirlitið	 eitt	 samskiftisfólk	 at	 hava	

høvuðsábyrgdina	av	síðuni	til	hon	varð	tikin	

í	nýtslu.	 “strikameg.fo”	 varð	 liðug	og	klár	 at	

taka	í	nýtslu	á	Tryggari	Internetdegnum	tann	

5.	februar,	har	lýsingar	m.a.	á	býarbussunum	í	

Havn	boðaðu	frá,	at	nýggja	síðan	nú	var	tikin	

í	nýtslu.

Tá	 brúkarin	 kemur	 inn	 á	 síðuna,	 sæst	

eitt	 viskileður	 fara	 eftir	 telduskerminum,	

sum	 ímynd	 av	 at	 eitthvørt	 verður	 strikað.	

Somuleiðis	 valdi	 Dátueftirlitið	 at	 lata	 gera	

3.000	 viskileður	 við	 heimasíðuadressuni	

“strikameg.fo”	 printað	 á	 aðrari	 síðuni.	

Hesi	 viskileður	 hevur	 Dátueftirlitið	 latið	

næmingunum	og	foreldrum,	tá	framløgur	um	

tryggari	ferðslu	á	netinum	hava	verið	hildnar.

3.3. FRAmLøgA Á sKúLum
Dátueftirlitið	er	javnan	úti	á	skúlum	og	greiðir	

børnum	 og	 ungum	 frá,	 hvussu	 tey	 kunnu	

ferðast	 tryggari	 á	 internetinum.	 Eisini	 hava	

umboð	 fyri	 Dátueftirlitið	 luttikið	 á	 felags	

foreldrafundum,	 har	 greitt	 hevur	 verið	 frá	

arbeiðinum	 hjá	 Dátueftirlitinum	 viðvíkjandi	

børnum	og	ungum,	og	har	kjakast	hevur	verið	

um,	hvønn	leiklut	foreldur	og	skúli	hava.

Í 2013 hevur Dátueftirlitið hildið framløgu á 

hesum støðum:
n	Skúlin	á	Argjahamri	(næmingaframløga)
n	Gøtu	Skúli
n	Barna	og	ungdómshúsið	Látrið	í	Nólsoy
n	Kommunuskúlin/Skt.	Frans
n	Skúlin	á	Argjahamri	(foreldraframløga)
n	Frískúlin	við	Hoyvíkstjørn
n	Sørvágs	Skúli
n	Trongisvágs	Skúli
n	Vestmanna	Skúli
n	Skúlin	við	Løgmannabreyt
n	Søgu-	og	samfelagsdeildin	á	
	 Fróðskaparsetrinum
n	Løgmansskrivstovan
n	Skúlin	við	Ósánna	(næmingaframløga)
n	Norðskála-Oyrar	Skúli
n	Føroya	Handilsskúli
n	Sjúkrarøktarfrøðideildini	á	

	 Fróðskaparsetrinum
n	Skúlin	við	Ósánna	(foreldraframløga)

Dátueftirlitið	 fær	 eisini	 javnan	 skrivligar	

fyrispurningar	 frá	 næmingum	 úr	 ymsum	

skúlum	 í	 Føroyum.	 Talan	 er	 vanliga	 um	 fól-

kaskúlanæmingar,	 ið	 skriva	 uppgávu,	 sum	

spyrja	Dátueftirlitið	um	happing	á	netinum	og	

um	annað	viðkomandi	á	internetinum..

Dátueftirlitið	 gjørdi	 í	 2011	 eina	 músamottu	

við	góðum	ráðum	um	trygd	á	netinum.	Músa-

mottan	varð	latin	skúlanæmingum	o.ø.	ókeypis	

í	samband	við	tiltakið	Tryggari	Internetdagur.

virksemi í 
árinum 2013
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3.4. eFtIRLIt
Í	 2013	 var	 Dátueftirlitið	 á	 trimum	 eftirlits-

vitjanum,	har	kannað	varð,	hvussu	viðgerðin	

av	persónsupplýsingum	við	vakmyndatóli	fer	

fram,	og	um	viðgerðin	er	 í	 tráð	við	persóns-

upplýsingarlógina.	 Vitjað	 varð	 í	 tveimum	

matvørukrambúðum	og	einari	optikbúð.	Fyri	

at	 lesa	 nærri	 um	 eftirlitsvitjanirnar,	 sí	 pkt.	

6.	Eisini	vórðu	ávís	mál	tikin	upp	av	egnum	

ávum,	sí	pkt.	4.2.

3.5. HAgtøL
Upplýsingarnar	 í	 hesum	 partinum	 av	

ársfrágreiðingini	eru	grundaðar	á	skrásetingina	

av	 nýggjum	 málum	 í	 journalskipanini	 hjá	

Dátueftirlitinum	fyri	2013,	og	eru	sostatt	bara	

viðvíkjandi	nýggjum	málum.	Ein	stórur	partur	

av	 málunum	 hjá	 Dátueftirlitinum	 er	 ofta	

framhald	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	2013.

Í	 tíðarskeiðinum	 1.	 januar	 til	 31.	 desember	

2013	 vórðu	 257	 nýggj	 mál	 skrásett,	 og	 er	

hetta	 ein	 øking	 á	 15,2%	 í	 mun	 til	 2012,	 tá	

223	nýggj	mál	vórðu	stovnað.	Havast	skal	tó	

í	huga,	at	sera	nógv	eins	mál	vórðu	skrásett,	

av	 tí	 at	Dátueftirlitið	 setti	 seg	 í	 samband	við	

allar	hýruvognsførarar	í	Tórshavn	viðvíkjandi	

vakmyndatólum	í	hýruvognum.

myND 1 - Bólking av málum 2007 - 2013
Mynd	1	vísir	talið	av	málum	og	munnligum	fyrispurningum	frá	2007	til	og	við	2013.
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myND 2. Bólking av nýstovnaðum málum í 2013 í tølum
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3.6. muNNLIgIR FyRIspuRNINgAR
Í	 2007	 byrjaði	 Dátueftirlitið	 at	 skráseta	

munnligar	 fyrispurningar,	 sum	 vórðu	 av-

greiddir	 um	 telefon.	 Í	 hesum	bólki	 eru	bara	

skrásettir	 fyrispurningar,	 har	 borgarar	 ella	

myndugleikar	 fáa	 beinleiðis	 vegleiðing	 um	

telefon,	 og	 tað	 ikki	 snýr	 seg	 um	 samskifti	 í	

sambandi	við	verandi	ella	komandi	mál.

Í	 2013	 vórðu	 224	 munnligir	 fyrispurningar	

skrásettir.	 Á	 myndini	 niðanfyri	 sæst,	 hvussu	

teir	munnligu	fyrispurningarnir,	sum	vóru	av-

greiddir	í	2013,	kunnu	bólkast.

	

myND 5. muNNLIgIR FyRIspuRNINgAR

Vakmyndatól

Gransking

Starvsfólkaviðurskifti

KT-trygd

Sosialar netsíður

Ummæli/hoyring

P-tøl

Telefonsamskifti

Eftirlit

Mál viðvíkjandi lógini generelt

Innanhýsis mál

Upplýsing og fyribyrging

Annað

Málini kunnu í høvuðsheitum 
býtast upp á hesar evnisbólkar: 
Vakmyndatól 88
Gransking 22
Starvsfólkaviðurskifti 3
Kt-trygd 9
Sosialar netsíður 17
Ummæli/hoyring 10
P-tøl 5
Telefonsamskifti 5
Eftirlit  2
Mál viðvíkjandi lógini generelt 34
Innanhýsis mál  30
Upplýsing og fyribyrging 17
Annað  15
Íalt  257

myND 4. málsbýti í mun til evnisbólkar

Almennir myndugleikar, stovnar o.t.

Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t.

Privatpersónar

Kommunur

Málsbýti í mun til myndugleikar, fyritøkur, 
privatpersónar, kommunur og advokatar: 
Almennir myndugleikar, stovnar o.t. 34
Privatar fyritøkur, virkir, áhugabólkar o.t. 78
Privatpersónar  87
Kommunur  25
Íalt  224
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Almennir myndugleikar, stovnar o.t.

Fyrispurningarnir	 í	hesum	bólki	hava	serliga	

verið	um,	nær	og	hvussu	ymisk	skráseting	er	

loyvd,	nær	 talan	 er	 um	viðkvæmar	persóns-

upplýsingar,	og	nær	tað	er	 loyvt	at	víðarilata	

persónsupplýsingar	 sambært	 persónsupplýs-

ingarlógini.	 Í	nógvum	 førum	er	 talan	um,	at	

skúlar	hava	vent	sær	til	Dátueftirlitið,	har	spurt	

verður	 um	 myndir	 og	 videobrot	 á	 netinum.	

Ein	 afturvendandi	 spurningur	 hjá	 almennu	

myndugleikunum	 er,	 hvussu	 reglurnar	 eru	

fyri	nýtslu	av	p-talinum,	um	samankoyring	av	

upplýsingum	í	ymiskum	skráum,	um	innlit	og	

ymiska	starvsfólkaskráseting.	Fyrispurningar-

nir	í	sambandi	við	starvsfólkaskráseting	hava	

ofta	snúð	seg	um,	hvussu	ella	undir	hvørjum	

umstøðum	og	treytum	ein	arbeiðsgevari	kann	

fáa	 atgongd	 til	 ymiskar	 upplýsingar	 um	 síni	

starvsfólk.	Tað	kann	t.d.	vera	upplýsingar	úr	

teldupostskipanini	hjá	viðkomandi	starvsfólki	

og	 loggur	 av	 heimasíðuvitjan.	 Talan	 kann	

harafturat	verða	um	at	fáa	atgongd	til	starvs-

fólkaupplýsingar	 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	 2013	 snúðu	 seg	 um	 vakmyndatól	 og	 um	

nýtsluna	 av	 hesum.	 Eisini	 hava	 nógvir	

fyrispurningar	 verið	 um	 p-talið,	 har	 spurt	

verður	nær	p-talið	kann	nýtast.	Harafturat	vóru	

eisini	nógvir	fyrispurningar	frá	arbeiðsgevarum	

um	 viðgerð	 av	 persónsupplýsingum	 í	

starvsfólkaviðurskiftum,	 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	 arbeiðsgevara	 og	

arbeiðstakara,	 hava	 snúð	 seg	 um	 viðgerð	 av	

persónsupplýsingum,	tá	starvsfólk	er	farið	úr	

starvi.

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,	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	 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.	

At	enda	hava	nakrir	 fyrispurningar	verið	um	

vakmyndatól	 á	 arbeiðsplássinum,	 sum	 t.d.	

nær	tað	er	loyvt	at	hava	vakmyndatól	og	undir	

hvørjum	treytum.

Kommunur

Fyrispurningarnir	 frá	 kommunum	 í	 2013	

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.

virksemi í 
árinum 2013
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3.7. LOyvIR Og FRÁBOÐANIR
Ein	 av	 høvuðsuppgávunum	 hjá	 Dátueftir-

litinum	 sambært	 §	 37	 í	 persónsupplýsingar-

lógini	 er	 at	 viðgera	 umsóknir	 um	 loyvir	 og	

fráboðanir.

Viðgerðarloyvi:

Eitt	 viðgerðarloyvi	 er	 eitt	 loyvi	 frá	

Dátueftirlitinum	um,	at	viðkomandi	stovnur,	

felag,	 persónur	 ella	 annar	 hevur	 loyvið	 at	

viðgera	ávísar	viðkvæmar	persónsupplýsingar	

til	eitt	ávíst	endamál	og	undir	ávísum	treytum.	

Viðgerðarloyvi	 eru	 oftast	 tíðaravmarkað.	

Søkjast	 kann	 um	 loyvi	 við	 at	 útfylla	 eitt	

oyðublað	á	heimasíðuni	hjá	Dátueftirlitinum,	

og	 senda	 tað	 inn	 umvegis	 heimasíðuna	 ella	

við	postinum.	Í	høvuðsheitum	krevst	loyvi	frá	

Dátueftirlitinum	til	eina	viðgerð,	tá	viðkvæmar	

persónsupplýsingar	 verða	 viðgjørdar,	 tó	

eru	 undantøk	 til	 hesa	 reglu.	 Viðkvæmar	

persónsupplýsingar	 eru	 upplýsingar	

um:	 lit	 og	 ættarslag,	 um	 átrúnaðarliga,	

heimsspekiliga	 ella	 politiska	 sannføring,	 um	

revsiverd	 og	 kynslig	 viðurskifti,	 heilsustøðu,	

yrkisfelagsligt	 tilknýti,	 munandi	 sosialar	

trupulleikar	og	onnur	heilt	privat	viðurskifti.	Í	

kunngerð	nr.	124	frá	19.	september	2011	um	

fráboðanarskyldu	og	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	 høvuðsregla	 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	

høvuðsheitum,	 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.

3.7.1. Loyvi til verkætlanir
Dátueftirlitið	 hevur	 í	 2013	 givið	 loyvi	 til	

ymiskar	verkætlanir.	Av	hesum	verkætlanum	

kunnu	m.a.	nevnast	hesar:

3.7.2. verkætlan:
Kanning av føðslustøðuni og matinum á B6

Dátuábyrgdari:	Landssjúkrahúsið	

(Gudna	á	Rógvi	Joensen)

Endamál:	 Vísindalig	 forkanning	 av	 føðslu-

støðuni	og	matinum	á	medicinsku	deildini	B6

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

31.	oktober	2014.
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3.7.3 verkætlan:
At geva ráð til hvussu námsfrøðiligar 
inkluderandi samrøður kunnu betrast

Dátuábyrgdari:	Jóhannes	Miðskarð

Endamál: Kvalitativ	viðgerð.	

Meiningskondensering	av	interview	tran	skrip-

tiónum	 og	 transkriptiónum	 frá	 antripolog-

iskum	luttakandi.

Háttur: Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta	og	

foreldrum.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	frá	

1.	september	2013	til	31.	juli	2014.

3.7.4. verkætlan: 
validering av screeningsamboðnum  
epDs í Føroyum

Dátuábyrgdari:	Anna	Sofía	Fjallheim

Endamál:	At	eftirkanna	screeningsamboðið	

EPDS,	sum	verður	brúkt	til	at	identifisera	

barnsburðartunglyndi	millum	kvinnur	í	

Føroyum.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	tí	skrásetta.

Viðgerðarloyvi: Loyvið	er	galdandi	frá	

1.	januar	2014	til	31.	desember	2016.

3.7.5. verkætlan:
ernæringsscreening på somatiske  
sengeafdelinger: et pilotstudie

Dátuábyrgdari:	Landssjúkrahúsið	

(Sigurð	Ó.	Vang)

Endamál:	At	lýsa	í	hvønn	mun	

føðsluscreening	verður	framd	á	somatiskum	

seingjadeildum	á	Landssjúkrahúsinum.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	tí	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

30.	juni	2014.

3.7.6. verkætlan: 
Clinical microbiology and infectious  
diseases in the Faroe Islands: pathogens 
and Clinical Infections (FApI study)

Dátuábyrgdari:	Landssjúkrahúsið	

(Sigurð	Ó.	Vang)

Endamál:	At	staðfesta	og	monitorera	

álvarsamar	infektiónir,	og	samanhalda	við	

historisk	data.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	við	

ljóðupptøku	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	31.	

desember	2016.

3.7.7. verkætlan: 
3-methylcrotonyl-CoA carboxylase brek í 
Føroyum

Dátuábyrgdari:	Landssjúkrahúsið	

(Sigurð	Ó.	Vang)

Endamál:	 At	 greiða	 frá	 fyrr-	 og	 núverandi	

heilsustøðuni	og	kanna	nøgdina	 av	karnitini	

í	blóðinum	og	vøddunum	hjá	føroysku	3-mcc	

sjúklingunum.

virksemi í 
árinum 2013
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Háttur:	 Upplýsingarnar	 verða	 fingnar	 til	

vega	 við	 spurna	bløðum.	 Harafturat	 verða	

upp		lýsingarnar	 savnaðar	úr	Talgildu	Heilsu-

skipanini.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

31.	mars	2013.

3.7.8. verkætlan: 
RemoDem

Dátuábyrgdari:	Almannaverkið	

(Sunnuva	á	Lakjuni/Liljan	Chung)

Endamál:	At	menna	eina	samskipaða	

umsorganartænastu	til	heimabúgvandi	fólk	

við	demensi,	so	tey	kunnu	búleikast	heima	

sum	longst.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

15.	oktober	2014.

3.7.9. verkætlan: 
Invasive meningococcal disease in the 
Faroe Islands from 1978-2013

Dátuábyrgdari:	Landssjúkrahúsið	

(Sigurð	Ó.	Vang)

Endamál:	 Ein	 Epidemiologisk	 lýsing	 av	

Meningokok-meningitis	tilburðum	í

Føroyum	frá	1978	til	2013.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	fingnar	til	vega	

frá	sjúkrahúsjournalum.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

30.	september	2013.

3.7.10. verkætlan: 
trivnaðarkanning á elektron

Dátuábyrgdari:	J.	Herluf	Sørensen

Endamál:	Endamálið	er	at	lýsa	

arbeiðsumhvørvið	á	Elektron

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	 Loyvið	 er	 galdandi	 til	

31.	desember	2013.

3.7.11. verkætlan: 
Færøske børns tidlige sprogtilegnelse

Dátuábyrgdari:	Føroyamálsdeildin	

(Sissal	M.	Rasmussen)

Endamál:	Endamálið	er	at	fáa	upplýsingar	

um	málmenningina	hjá	føroyskum	børnum.

Háttur:	Upplýsingarnar	verða	savnaðar	

manuelt	við	samtykki	frá	skrásetta.

Viðgerðarloyvi:	Loyvið	er	galdandi	til	

1.	september	2015.
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3.7.12. Aðrar verkætlanir, sum ikki hava 
kravt loyvi frá Dátueftirlitinum
Dátueftirlitið	hevur	í	2013	viðgjørt	aðrar	verk-

ætlanir,	har	niðurstøðan	hjá	Dátueftir	litinum	

hevur	 verið,	 at	 loyvi	 frá	 Dátueftir	litinum	

ikki	krevst	 til	viðkomandi	verkætlanir.	Talan	

hevur	 verið	 um	 verkætlanir,	 har	 persón	ar	

ikki	 kunnu	 eyðmerkjast	 og	 um	 verkætlanir,	

har	 viðkvæmar	 persónsupplýsingar	 ikki	

hava	verið	viðgjørdar.	Nevnast	kann	m.a.	ein	

verkætlan,	 har	 eitt	 yrkisfelag	 vildi	 gera	 eina	

trivnaðarkanning	av	limum	sínum.

Ein	 onnur	 verkætlan,	 ið	 ikki	 kravdi	 loyvi,	

er	 ein,	 har	 ein	 kvinna	 í	 samband	 við	 skriv-

stovuútbúgving	 sína	 skuldi	 skriva	 eina	

høvuðs	uppgávu,	 har	 hon	 hevði	 valt	 at	 gera	

eina	 brúkarakanning	 um	 nøgdsemi	 við	

tænastuna	 hjá	 læruplássi	 hennara,	 ið	 er	 ein	

almennur	stovnur.

3.7.13. ílegusavnið 
(Fráboðaðar granskingarverkætlanir)
Ílegusavnið	 varð	 sett	 á	 stovn	 við	 løgtingslóg	

nr.	 62	 frá	 17.	 mai	 2005	 um	 gransking	 í	

mannaílegum	 (Ílegulógin),	 og	 í	 §§	 3-5	 og	 7	

hevur	 Ílegusavnið	 lógarheimild	 at	 viðgera	

viðkvæmar	persónsupplýsingar.	Dátueftirlitið	

metir,	 at	 heimildin	 hjá	 Ílegusavninum	 í	 §§	

3-5	og	7	í	Ílegulógini	til	at	viðgera	viðkvæmar	

persónsupplýsingar,	eisini	fevnir	um	at	viðgera	

viðkvæmar	 persónsupplýsingar	 í	 ítøkiligu	

verkætlanunum.

Av	tí	at	Ílegusavnið	sostatt	hevur	lógarheimild	

at	 viðgera	 viðkvæmar	 persónsupplýsingar,	

krevst	 onki	 viðgerðarloyvi	 frá	 Dátueftirlit-

inum.	Hetta	eru	fylgjur	av	reglunum	í	§	3	nr.	3	

í	kunngerð	nr.	124	frá	19.	september	2011	um	

fráboðanarskyldu	og	undantøk	 frá	 reglunum	

um	viðgerðarloyvi	og	hevur	hetta	við	sær,	at	

loyvi	ikki	krevst	frá	Dátueftirlitinum	til	ítøkil-

igu	 verkætlanirnar	 hjá	 Ílegusavninum,	 men	

at	 hesar	 tó	 skulu	 fráboðast	 Dátueftirlitinum	

sambært	§	32	í	persónsupplýsingarlógini.	Dá-

tueftirlitið	hevur	upp	á	ítøkiligan	fyrispurning	

svarað	Ílegusavninum,	at	mett	verður	ikki,	at	

tað	ber	 til	 at	 gera	 eina	 fráboðan,	 sum	 fevnir	

um	bæði	 generellu	 skipanina	 og	 verkætlanir	

sum	 heild,	 orsakað	 av,	 at	 viðgerðirnar	 eru	

ymiskar	í	mun	til	§	34	í	persónsupplýsingar-

lógini.	Verkætlanirnar	skulu	sostatt	fráboðast	

Dátueftirlitinum	í	hvørjum	einstøkum	føri.

Í 2013 hevur Ílegusavnið fráboðað hesa 

verkætlanir:
n	Socialkognitive	evner	ved	skizofreni

3.8. HOyRINgAR
3.8.1. Lógaruppskot
Dátueftirlitið	hevur	í	árinum	fingið	hesi	lógar-

uppskot	til	hoyringar:
n	Lov	om	ændring	af	lov	om	finansiel	virk-

	 somhed,	lov	om	værdipapirhandel	m.v.,	lov		

	 om	realkreditlån	og	realkreditobligationer		

	 m.v.,	lov	om	forvaltere	af	alternative		

	 investeringsfonde	m.v.	og	forskellige	andre		

	 love

virksemi í 
árinum 2013
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n	Broyting	av	rættargangslóg
n	Lov	om	ændring	af	lov	om	finansiel	virk-

	 somhed,	lov	om	værdipapirhandel	m.v.,		

	 lov	om	forvaltere	af	alternative		

	 investeringsfonde	m.v.	og	forskellige	andre		

	 love
n	Udkast	til	aflønningsbekendtgørelse	for	

	 finansielle	virksomheder,	finansielle		

	 holdingsvirksomheder	og	forsikrings-	

	 virksomheder
n	Lov	om	ændring	af	lov	for	Færøerne	om	

	 rettens	pleje	(Indgreb	i	meddelseshemme-	

	 ligheden,	observation,	dataaflæsning,		

	 forstyrrelse	eller	afbrydelse	af	radio-	eller		

	 telekommunikation	og	videoafhøring	af		

	 børn	m.v.)
n	Uppskot	til	løgtingslóg	um	broyting	í	

	 løgtingslóg	um	almenna	heilsutrygd		

	 (Heilsutrygdarlógin)
n	Udkast	til	kgl.	anordning	om	ikrafttræden	

	 for	Færøerne	af	lov	om	videnskabsetisk		

	 behandling	af	sundhedsvidenskabelige		

	 forskningsprojekter

	

3.8.2. Kunngerðir
Dátueftirlitið	 hevur	 í	 árinum	 fingið	 hesar	

kunngerðir	til	ummælis:
n	Uppskot	til	kunngerð	til	løgtingslóg	nr.	62	

	 frá	15.	mai	2012	um	gymnasialar		

	 miðnámsútbúgvingar

3.8.3. 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	sam-

bandi	 kannað,	 um	 kt-	 politikkurin	 er	 bein-

leiðis	í	stríð	við	persónsupplýsingarlóggávuna	

og	 annars	 vegleitt	 og	 ráðgivið	 um	 ymisk	

viðurskifti	í	hesum	sambandi.

3.9. vegLeIÐINgAR
Dátueftirlitið	 leggur	 stóran	 dent	 á	 at	 fram-

leiða	vegleiðingar	fyri	ymisku	økini	sum	liður	

í	 tí	 fyribyrgjandi	arbeiðinum.	Á	heimasíðuni	

www.dat.fo	eru	allar	vegleiðingarnar	at	finna.
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4.1. ymIsK mÁL
Í	hesum	partinum	av	ársfrágreiðingini	er	ein	

stutt	 lýsing	av	einstøkum	útvaldum	málum	í	

2013.

4.1.1. Bandaðar telefonsamrøður
Dátueftirlitið	 fekk	 ein	 fyri		spurning	 frá	

einari	 telefyri	tøku	 um	 loyvi	 til	 at	 banda	

telefonsamrøður.

Telefyritøkan	hevði	fingið	ein	fyrispurning	frá	

Atlantic	 Airways	 um	 tað	 var	 loyvt	 at	 banda	

samrøður	 á	 teirra	 Flight	 Operation	 telefon.	

Hendan	 verður	 nýtt	 til	 at	 samskifta	 ímillum	

ávís	starvsfólk	og	leiðarar	um	flogfør	v.m.

Dátueftirlitið	upplýsti	fyri	fyritøkuni,	at	viðgerð	

av	persónsupplýsingum,	ið	privatpersónar	gera	

til	heilt	persónlig,	privat	endamál	er	ikki	fevnd	

av	persónsupplýsingarlógini	sambært	§	3,	stk.	2.

Eisini	upplýsti	Dátueftirlitið,	at	tá	ein	fyritøka	

ger	ljóðupptøkur	av	telefonsamrøðum,	er	hon	

at	meta	sum	dátuábyrgdari	sambært	persóns-

upplýsingarlógini.	Henda	fyritøka	skal	tá	lúka	

krøvini	 í	§	8	 í	persónsupplýsingarlógini,	har	

meginreglur	fyri	viðgerð	av	persónsupplýsing-

um	 verða	 lýstar.	 M.a.	 framgongur	 av	 hesi	

áseting,	at	upplýsingar	bert	mugu	savnast	 til	

nágreiniliga	 tilskilað	 endamál,	 ið	 eru	 sakliga	

grundað	 í	mun	 til	 endamálið	 við	 viðgerð	ini.	

Innsavnaðu	upplýsingarnar	mugu	ikki	nýtast	

til	onnur	endamál,	ið	ikki	samsvara	við	upp-

runaliga	endamálinum.	Innsavnaðu	upplýsing-

arnar	mugu	ikki	goymast	longri	enn	neyðugt	

osv.Harafturat	 skal	 ein	 viðgerðarheimild	

finnast	 í	 §	 9	 í	 persónsupplýsingarlógini.	 Í	

slíkum	 føri	 skal	 metast	 um	 áhugamálini	 hjá	

dátuábyrgd	aranum	at	banda	telefonsamrøður	

í	mun	til	fyrilitini	fyri	teimum	skrásettu,	ið	eru	

persónarnir,	ið	verða	bandaðir.

Er	talan	harafturat	um	viðgerð	av	viðkvæmum	

upplýsingum,	 krevst	 eisini	 eitt	 heimildar-

grundarlag	 sambært	 §	 10	 í	 persónsupp-

lýsingar	lógini	 umframt	 viðgerðarloyvi	 frá	

Dátueftirlitinum.

Tað	er	sostatt	ikki	bert	endamálið,	ið	skal	vera	

sakligt,	men	øll	viðgerðin	skal	vera	saklig	og	í	

tráð	við	góðan	dátuviðgerðarsið,	har	starvsfólk	

verða	 kunnaði	 um	 viðgerðina	 og	 endamálið	

við	viðgerðini.

Her	nevndu	krøv	sambært	persónsupplýsingar-

lógini	skulu	sostatt	verða	lokin	til	tess	á	lóg-

ligan	hátt	at	kunna	banda	telefonsamrøður	á	

Flight	Operation	telefonini.

4.1.2. Happing á netinum
Ein	 kvinna	 vendi	 sær	 til	

Dátueftirlitið	 tí	 hon	 vildi	

melda	 ein	 slaturbólk	 á	

Facebook.	 Bólkurin	 legði	

dagliga	 út	 slatur	 um	 næmingar	 á	 einum	

skúla.	Kvinnan	vildi	hava	at	vita	hvussu	hesin	

slaturbólkur	kundi	slettast.

Dátueftirlitið	svaraði	kvinnuni	at	Dátueftirlitið	

hevur	 ikki	 heimild	 til	 at	 kanna	 hvør	 hevur	

upprættað	 bólkin	 ella	 at	 lata	 hann	 aftur.	

Sambært	 brúkaratreytunum	 hjá	 Facebook	

4
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er	 slatur	 ikki	 loyvd	nýtsla,	og	eigur	 at	 verða	

meldað	 til	 Facebook.	 Dátueftirlitið	 vísti	 til	

síðuna	 strikameg.fo,	 har	 tað	 framgongur	

hvussu	 framferðarhátturin	 er,	 tá	 bólkar	 á	

Facebook	 skulu	 meldast.	 Einasti	 møguleikin	

fyri	 at	 fáa	 bólkar	 afturlatnar	 er,	 at	 brúkarar	

melda	 bólkin	 til	 Facebook	 og	 boða	 frá,	 at	

bólkurin	inniheldur	slatur.

4.1.3. Falskar myndir á 
Instagram
Ein	 kvinna	 ringdi	 til	

Dátueftirlitið	 og	 spurdi	

hvussu	 ein	 meldar	 falskar	

vangamyndir	 á	 Instagram.	 Orsøkin	 var,	 at	

dóttirin	 var	 komin	 illa	 fyri	 á	 Instagram,	 har	

fleiri	 falskar	 vangamyndir	 vóru	 gjørdar	 av	

henni,	og	ein	rúgva	av	privatum	myndum	av	

dóttrini	 vóru	 almannakunngjørdar.	 Dóttirin	

var	í	stóran	mun	úrlatin	á	myndunum.

Dátueftirlitið	 sendi	kvinnuni	 eina	 slóð	harav	

framgongur	 hvussu	 framferðarhátturin	 er,	 tá	

ein	slík	vangamynd	skal	meldast.

Falskar	 vangamyndir	 eru	 tað,	 ið	 Instagram	

kallar	 “Impersonating	 accounts”	 og	 fyri	 at	

melda	eina	slíka	vangamynd	skal	hesin	fram-

ferðarháttur	nýtast:	

http://help.instagram.com/446663175382270

4.1.4. Nýtsla av Dropbox 
sum cloud-veitara
Dátueftirlitið	 fekk	 ein	 fyri-

spurning	 frá	 einari	 Skatta-

kærunevnd	 í	 samband	 við,	

at	 tey	 høvdu	 ætlanir	 um	 at	 nýta	 Dropbox	 at	

býta	skjøl	út	millum	limirnar	í	nevndini,	so	teir	

tann	 vegin	 kundu	 fáa	 innlit	 í	 málsviðgerðina	

av	 skattamálum.	 Ætlanin	 var	 so	 at	 upploada	

skjølini	og	harvið	eisini	goyma	tey	á	netinum.

Ein	 skattakærunevnd	 er	 at	 meta	 sum	 dátu-

ábyrgdari,	 tá	hon	viðger	og	skrásetir	persóns-

upplýsingar,	og	hevur	sostatt	ábyrgdina	av,	at	

persónsupplýsingar	 verða	 viðgjørdar	 í	 tráð	

við	 føroysku	 persónsupplýsingarlógina.	 Tá	

persóns	upplýsingar	verða	goymdar	á	Dropbox,	

er	 Dropbox	 at	 meta	 sum	 dátuviðgeri	 hjá	

Skatta	kærunevndini.	Tað	vil	í	hesum	føri	siga,	

at	 Dropbox	 viðger	 persónsupplýsing	arnar	

vegna	 Skattakærunevndina.	 Dátu	ábyrgdarin,	

Skattakærunevndin,	 skal	 tá	 tryggja	 sær,	 at	

dátu	viðgerin,	 Dropbox,	 lýkur	 øll	 krøv,	 ið	

persónsupplýsingarlógin	og	trygdarkunngerðin	

seta	 til	 viðger	 av	 persónsupplýsingum	 her	

á	 landi.	 Hetta	 eru	 krøv,	 eitt	 nú	 um	 hvussu	

persónsupplýsingar	 verða	 goymdar,	 nær	 tær	

skulu	strikast,	at	viðkvæmar	upplýsingar	skulu	

bronglast,	um	tær	verða	sendar	út	um	fysiska	

eftirlit	dátuábyrgdarans,	krøv	til	loyniorð	o.s.fr.

Dátueftirlitið	 svaraði	 Skattakærunevndini,	 at	

tað	tí	er	serstakliga	torført	hjá	nevndini	at	nýta	

cloud-veitarar	 at	 goyma	 persónsupplýsing-

ar	 sína	 vegna,	 av	 tí	 at	 nógv	 viðurskifti	 skulu	

vera	komin	uppá	pláss.	Viðurskifti,	ið	nevndin	

skal	 tryggja	sær,	at	Dropbox	skal	 liva	upp	til.	

Harafturat	er	tað	sera	torført	hjá		nevndini	at	fáa	

ein	cloud-veitara,	ið	møguliga	er	ein	stór	altjóða	

fyritøka,	 at	 undirskriva	 eina	 dátuviðgerðar-

avtalu,	ið	er	ein	avtala	millum	dátu	ábyrgdara	og	

dátuviðgera,	og	harvið	vátta,	at	arbeitt	verður	

bert	eftir	fyriskipan	nevndarinnar	og	at	treytir	

og	 krøv	 í	 føroysku	 persónsupplýsingar	lógini	

og	 trygdarkunngerðini	 verða	 fylgd.	 Dátueftir-

litið	metti	 tað	sostatt	 ikki	vera	ráðiligt	at	nýta	

Dropbox	at	goyma	persónsupplýsingarnar,	fyrr	

enn	 greiða	 varð	 fingin	 á	 øllum	 viðurskiftum	

við	víkjandi	Dropbox.

4.1.5. google streetview í Føroyum
Ein	 umboðsmaður	 fyri	 Google	 vendi	 sær	 til	
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Dátueftirlitið	 í	 samband	 við	 at	 ætlanir	 vóru	

hjá	Google	at	koma	til	Føroyar	at	taka	myndir	

til	Google	Streetview,	og	spurdi	hann	í	hesum	

sambandi,	 um	 tað	 var	 nakað	 serstakt,	 ið	

Google	 skuldi	 taka	 atlit	 til.	 Myndatøkan	 fer	

fram	harvið,	at	Google	við	bilum	ferðast	kring	

landið,	 og	 tekur	 myndir	 á	 almennum	 øki.	

Hesar	myndir	verða	lagdar	út	á	alnetið.	

Dátueftirlitið	 svaraði,	 at	 tá	 talan	 ikki	 er	 um	

viðgerð	av	viðkvæmum	persónsupplýsingum,	

skal	 Google	 ikki	 søkja	 um	 loyvi	 frá	 Dátu-

eftirlitinum	 til	 viðgerðina.	 Talan	 er	 tó	 um	

elektroniska	 viðgerð	 av	 persónsupplýsingum	

í	 Føroyum,	 og	 sostatt	 er	 føroyska	 persóns-

upplýsingarlógin	galdandi.

Hetta	inniber	m.a.,	at	innsavnanin	av	persóns-

upplýsingunum	einans	 skal	vera	 til	 eitt	 ávíst	

sakligt	 og	 lógligt	 endamál,	 at	 viðgerðin	 av	

persónsupplýsingunum	 skal	 vera	 í	 tráð	 við	

persónsupplýsingarlógina,	 at	 upplýsingarnar	

skulu	 strikast,	 so	 skjótt	 endamálið	 við	 inn-

savnanini	er	rokkið	o.s.fr.

Harumframt	er	kravið,	av	tí	at	dátuábyrgdarin,	

Google,	 er	 ein	 fyritøka,	 sum	 ikki	 er	 heima-

hoyrandi	 í	Føroyum,	at	Google	útnevnir	 eitt	

umboðsfólk	í	Føroyum,	og	fráboðar	Dátueftir-

litinum,	 hvør	 hesin	 persónur	 er.	 Endamálið	

við	hesum	er	at	tryggja,	at	persónsupplýsingar-

lógin	 verður	 hildin,	 tí	 viðkomandi	 umboðs-

fólk,	sum	umboð	fyri	Google,	skal	í	einum	og	

øllum	tryggja	hetta.

Eisini	mælti	Dátueftirlitið	staðiliga	Google	til	

at	senda	eina	fráboðan	út	í	Føroyum,	har	upp-

lýst	 varð,	 nær	 og	 hvar	 Google	 bilarnir	 tóku	

myndir,	soleiðis	at	fólk	vóru	kunnað	um	hetta.

Harumframt	 varð	 undirstrikað,	 at	 einans	

mynda	tøka	 frá	 bilunum	 er	 loyvd,	 og	 at	

innsavning	 av	 wifi-data	 undir	 ongum	

umstøðum	 má	 koma	 fyri	 meðan	 bilar	 koyra	

í	 Føroyum.	 Hetta	 varð	 sett	 sum	 krav,	 av	 tí	

at	 aðrastaðni	 í	 heiminum	 hevur	 Google,	 við	

hjálp	 av	hesum	somu	bilum	 innsavnað	wifi-

data	 frá	opnum	netum.	Seinni	hevur	Google	

alment	ásannað,	at	talan	var	um	ein	feil	og	at	

allar	upplýsingar	eru	strikaðar.

4.1.6. vakmyndatól í 
hýruvognum
Dátueftirlitið	 varð	 gjørt	

varugt	 við,	 at	 ætlanir	 vóru	

millum	 ávísar	 hýruvogns-

førarar	 ella	 hýruvognsstøðir	 at	 seta	 upp	

vakmyndatól	 í	 forrútinum	á	hýruvognunum.	

Hesi	 skuldu	 eftir	 ætlan	 gera	 upptøkur	 av	

ferðslu	 og	 øðrum,	 ið	 fyriferst	 frammanfyri	

hýruvognin.	 Harafturat	 skuldi	 mikrofon	

møguliga	 verða	 knýtt	 at	 upptøkunum,	 so	

ljóðupptøka	varð	gjørd	av	tí,	ið	varð	sagt	inni	

í	sjálvum	hýruvogninum.

Dátueftirlitið	vendi	sær	til	hýruvognsstøðirnar	

og	gjørdi	vart	við,	at	øll	viðgerð	av	persóns-

upplýsingum,	ið	verður	gjørd	við	vakmyndatóli	

skal	lúka	treytirnar	í	persónsupplýsingarlógini	

og	 at	 øll	 vakmyndatól	 skulu	 fráboðast	

Dátueftirlitinum.	 Eisini	 vísti	 Dátueftirlitið	

á,	 at	 vakmyndatólsupptøka	 frá	 einum	 vak-

myndatóli,	 sum	 er	 sett	 upp	 í	 forrútinum	 á	

einum	 hýruvogni,	 og	 sum	 harvið	 filmar	 alt,	

sum	 fer	 fram	 á	 gøtum,	 vegum	 og	 plássum,	

sum	verða	nýtt	til	vanliga	ferðslu,	harumframt	

kann	verða	brot	á	“lov	om	forbud	mod	privates	

tv-overvågning	m.v.”

Tá	 Dátueftirlitið	 einki	 frætti	 aftur	 frá	

hýruvognsstøðunum,	 varð	 skriv	 sent	 út	

til	 allar	 hýruvognsførarar,	 ið	 høvdu	 fingið	

hýruvognsloyvi	 frá	 Tórshavnar	 Kommunu,	
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har	 teir	vórðu	bidnir	um	at	 siga	 frá,	um	teir	

høvdu	vakmyndatól,	ella	høvdu	ætlanir	um	at	

fáa	sær	vakmyndatól	í	hýruvognin.

Tá	 allir	 hýruvognsførarar	 høvdu	 svarað	

skrivinum,	 vísti	 tað	 seg,	 at	 tað	 var	 bert	 ein	

hýruvognur,	 ið	 hevði	 vakmyndatól	 uppsett.	

Hesin	 hýruvognsførarin	 varð	 biðin	 um	 at	

fráboða	 vakmyndatólið,	 men	 hann	 hevur	

ikki	 enn	 latið	 við	 seg	 koma.	 Harvið	 hevur	

Dátueftirlitið	ikki	enn	havt	høvi	til	at	viðgera	

málið	 og	 á	 henda	 hátt	 fingið	 staðfest,	 um	

talan	 er	 um	 lógliga	 ella	 ólógliga	 viðgerð	 av	

persónsupplýsingum.

Dátueftirlitið	 hevur	 tí	 vent	 sær	 til	 Føroya	

Landfúta	 fyri	 at	 fáa	 greiði	 á,	 um	 fútin	

heldur,	 at	 her	 umrødda	 ófráboðaða	 nýtslan	

av	 vakmyndatóli	 í	 hýruvogni	 -	 møguliga	

umframt	at	vera	óheimilað	sambært	persóns-

upplýsingarlógini	-	eisini	kann	vera	brot	á	“lov	

om	forbud	mod	privates	tv-overvågning	m.v.”	

Fútin	hevur	enn	ikki	svarað	Dátueftirlitinum.

So	 skjótt	 svar	 er	 komið	 frá	 fútanum	 verður	

málið	víðari	viðgjørt	av	Dátueftirlitinum.

4.1.7. streaming av 
býráðsfundum
Ein	 kommuna	 vendi	 sær	

til	Dátueftirlitið	viðvíkjandi	

ætlanum	hjá	teimum	at	seta	

í	verk	streaming	av	býráðsfundum.	Hetta	inni-

ber,	at	borgarar	kunnu	sita	heima	við	telduna	

og	 fylgja	við	orðaskiftinum	á	býráðsfundum,	

ið	 annars	 eru	 almennir.	Harafturat	 var	 ynski	

um	at	banda	býráðsfundirnar,	so	borgarar	til	

eina	 og	hvørja	 tíð	hava	møguleika	 at	 hyggja	

og	 lurta	 eftir	 býráðsfundum,	 ið	 eru	 lagdir	 á	

heima	síðuna	hjá	kommununi.

Streaming	av	býráðsfundi	er	elektronisk	við-

gerð	 av	 persónsupplýsingum,	 og	 skal	 tí	 við-

gerast	 sambært	 persónsupplýsingarlógini.

Málið	varð	tikið	upp	á	Dáturáðsfundi.

Tá	 talan	 er	um	 streaming	 av	býráðsfundum,	

er	 talan	 um	 livandi	 video-	 og	 ljóðupptøkur,	

ið	verða	sendar	um	internetið	til	øll	at	síggja,	

uttan	 mun	 til	 hvar	 man	 er	 staddur.	 Mett	

verður,	 at	 talan	 er	 um	 eitt	 stórt	 inntriv	 í	

sjálvræðisrættin	hjá	 einstaka	býráðsliminum,	

har	atlitini	til	einstaka	býráðslimin	viga	nógv.	

Uppaftur	 størri	 gerst	 hetta	 inntriv,	 tá	 allir	

fundir	samstundis	verða	bandaðir	og	lagdir	á	

heimasíðuna	hjá	kommununi,	har	borgarar	til	

eina	og	hvørja	tíð	kunnu	finna	upptøkurnar.

Sambært	§	9,	1.	stk.	nr.	6	í	persónsupplýsingar-

lógini	 kunnu	 persóns	upplýsingar	 viðgerast,	

sum	í	hesum	føri	við	at	filma	býráðslimirnar,	

um	 áhugamálini	 hjá	 dátuábyrgdaranum,	

tað	vil	her	 siga	kommununi,	viga	meira	 enn	

fyrilitini,	 ið	 skulu	 takast	 til	 hin	 einstaka	

býráðslimin.

Sambært	 praksis	 hjá	 Dátueftirlitinum	 viga	

fyrilitini	 til	 skrásetta,	 tað	 vil	 her	 siga	 hin	

einstaka	 býráðslimin	 nógv,	 tá	 talan	 er	 um	

almannakunngerð	av	persónsupplýsingum.

Niðurstøðan	hjá	Dáturáðnum	varð,	vísandi	til	

tað,	 ið	her	er	 ført	 fram,	at	 streamingin	antin	

krevur	 lógarheimild,	 ella	 greitt	 samtykki	 frá	

hvørjum	 einstakum	 býráðslimi,	 ið	 verður	

streamaður,	 tí	 fyrilitini	 til	 skrásetta,	 tað	 vil	

siga	tann	einstaka	býráðslimin,	viga	meira	enn	

áhugamálini	 hjá	 kommununi.	 Hetta	 merkir	

so	eisini,	at	tað	ikki	ber	til	lógliga	at	streama	

frá	 býráðsfundi,	 sjálvt	 um	 ein	 meiriluti	 av	

býráðnum	 samtykkir	 hetta,	 tí	 samtykki	 skal	

vera	givið	av	hvørjum	einstøkum	býráðslimi.

Ávís útvald mál 
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4.1.8. Kæra í samband 
við upptøkur við 
vakmyndatóli
Dátueftirlitið	 fekk	 eina	

kæru	 frá	 einum	 foreldra-

pari,	 tí	 dóttirin,	 ið	 arbeiddi	 í	 einum	 handli,	

varð	 ákærd	 fyri	 at	 hava	 stolið	 pengar	 úr	

kassanum.	 Hesin	 stuldur	 skuldi	 framganga	

av	 vakmyndatólsupptøkunum	 í	 handlinum.	

Tá	vakmyndatólsupptøkurnar	blivu	kannaðar	

nærri,	vísti	tað	seg,	at	gentan	ikki	hevði	tikið	

pengar	úr	kassanum,	men	bert	hevði	vekslað	

nakrar	 myntir	 um	 við	 ein	 seðil.	 Tað	 var	 eitt	

annað	 starvsfólk	 enn	 leiðarin,	 ið	 hevði	 gjørt	

vart	við,	at	gentan	hevði	stolið	úr	kassanum.	

Hetta	starvsfólkið	segði	seg	hava	sæð	stuldurin	

á	 vakmyndatólsupptøkunum.	 Eisini	 gjørdu	

foreldrini	 at	 gentuni	 greitt,	 at	 tey	 mettu,	 at	

vakmyndatólini	blivu	brúkt	 til	 at	halda	 eyga	

við	starvsfólkunum.

Leiðarin	 í	 handlinum	 upplýsti,	 at	 øll	

starvsfólkini	 í	 handlinum	 høvdu	 loyvi	 til	 at	

hyggja	 at	 vakmyndatólsupptøkunum	 og	 at	

skermurin,	 ið	 vísti	 upptøkurnar,	 altíð	 var	

tendraður,	tá	hann	var	inni	á	skrivstovuni.

Dátueftirlitið	viðgjørdi	kæruna.	Felagið,	ið	rak	

handilin,	 varð	 álagt	 at	 broyta	 mannagongdir	

fyri	 atgongdini	 til	 upptøkurnar,	 soleiðis	 at	

tað	bert	er	handilsleiðarin,	 ið	hevur	atgongd	

til	 upptøkurnar.	 Harumframt	 varð	 álagt,	

at	 skipanin	 til	 vakmyndatólsupptøkurnar	

ikki	 skal	 hava	 internet-atgongd,	 og	 at	

loyni	orð	 skal	 nýtast	 fyri	 at	 rita	 seg	 inn	 á	

vakmyndatólsupptøkurnar.	 Dátueftirlitið	

á	legði	 handils	leiðaranum,	 at	 syrgja	 fyri,	 at	

skerm			ar	nir	eru	sløktir,	meðan	upptøkur	verða	

gjørdar,	til	tess	at	fyribyrgja	at	viðskiftafólk	og	

starvsfólk	verða	eygleidd.

Dátueftirlitið	 gjørdi	 eisini	 vart	 við,	 at	

tað	 ikki	 er	 lóglig	 ella	 saklig	 viðgerð	 av	

persónsupplýsingum	 við	 vakmyndatólum	 at	

hava	eftirlit	við	starvsfólkum.	Um	talan	er	um	

vakmyndatól,	 ið	 eru	 sett	upp	 soleiðis,	 at	 tey	

bert	peika	á	øki,	har	starvsfólk	eru,	skal	henda	

viðgerð	steðgast.	Eisini	staðfesti	Dátueftirlitið,	

at	 vakmyndatól	 í	 stóran	 mun	 eru	 skerjandi	

fyri	persónliga	frælsi.	Hetta	er	eisini	galdandi	

fyri	 starvsfólk	 á	 arbeiðsplássi,	 ið	 hevur	

vakmyndatól.	Tískil	skulu	vakmyndatól	nýtast	

við	størsta	varsemi,	verða	sløkt	meðan	filmað	

verður,	og	upptøkur	bert	nýtast,	tá	grundaður	

mistanki	er	um	lógarbrot.

Felagið	 varð	 biðið	 um	 at	 prógva	 fyri	

Dátueftirlitinum,	 at	 vakmyndatólini	 í	

handlinum	 vóru	 fráboðaði	 Dátueftirlitinum	

og	um	ikki	so	beinanvegin	at	fráboða	hesi.

4.1.9. gps á minnisveik
Dátuefturlitið	 fekk	 ein	

fyrispurning	 um,	 hvørja	

støðu	 tað	 hevur	 til	 at	 GPS	

verður	sett	á	minnisveik.

Dátuefturlitið	 vísti	 til	 eina	 grein	 um	 GPS	 á	

minnisveik,	ið	ein	ráðgevi	hjá	Dátueftirlitinum	

hevði	 skrivað,	 og	 sum	 lýsti	 støðuna	 hjá	

Dátueftirlinum	um	hetta	evnið.

Í	 greinini	 verður	 víst	 á,	 at	 eftirsum	 ongin	

serlóg	 er	 á	 hesum	 øki	 í	 Føroyum,	 er	

persónsupplýsingarlógin	galdandi	og	sambært	

persónsupplýsingarlógini	 skal	 gerast	 ein	

meting	 av,	 hvørt	 áhugamálini	 hjá	 avvarðandi	

ella	bústovnum	fyri	at	nýta	GPS	viga	tyngri	enn	

fyrilitini	fyri	tí	minnisveika.

Hetta	er	ein	torfør	uppgáva	at	meta	um,	tí	tað	

eru	so	nógvir	ósvaraðir	spurningar,	sum	stinga	
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seg	upp	–	spurningar	sum	fakfólk	eiga	at	taka	

støðu	til,	m.a.	í	hvørjum	føri	skal	GPS	nýtast,	

hvussu	minnisveik	skulu	fólkini	vera,	hvør	skal	

geva	 samtykki,	um	persónurin	 sjálvur	 ikki	 er	

førur	fyri	at	gera	tað,	skal	ein	læknalig	meting	

gerast	í	hvørjum	einstøkum	føri,	og	hvør	kann	

fáa	atgongd	til	upplýsingarnar	frá	GPS´aranum.

Í	 Danmark	 er	 ein	 serlóg	 galdandi	 fyri	 hetta	

økið.	 Har	 er	 tað	 sokallaða	 “Serviceloven”,	

sum	 regulerar	 hetta	 økið.	 Um	 so	 er,	 at	 tann	

minnisveiki	 ikki	 sjálvur	 er	 førur	 fyri	 at	 geva	

eitt	 samtykki,	 kunnu	 sosialir	 myndugleikar	 í	

ávísum	føri	geva	loyvi	til,	at	GPS	kann	nýtast	í	

eitt	avmarkað	tíðarskeið.	Í	Servicelógini	eru	tó	

sera	strong	krøv	til,	nær	sosialir	myndugleikar	

kunnu	geva	loyvi.	Eitt	krav	er,	at	tað	skal	vera	

alneyðugt,	 at	nýta	GPS´aran,	 og	 tað	 skal	 vera	

próvfast,	 at	 tann	 minnisveiki	 við	 at	 fara	 frá	

húsum	kann	seta	seg	sjálvan	ella	onnur	í	vanda.

Støðugt	at	kunna	yvirváka,	hvar	ein	persónur	

er,	verður	mett	at	vera	skerjandi	fyri	persónliga	

frælsið,	so	tískil	skal	nýtsla	av	GPS	vera	síðsti	

útvegur.

At	 enda	 verður	 í	 greinini	 sagt,	 at	 tað	 er	 ein	

trupulleiki,	at	serreglur	vanta	á	hesum	øki,	og	

er	 hetta	 eitt	 mál,	 landsins	 politikarar	 áttu	 at	

tikið	upp.	Tað	hevði	verið	áhugavert	at	fingið	

eitt	 kjak	um	hetta	 evnið,	hvørt	 tað	 er	 rætt	 at	

loysa	 ansingar-	 og	 umsorganaruppgávur	 við	

GPS,	 og	 um	 slíkt	 eftirlit	 er	 valdsnýtsla	 ella	

møguliga	tvørturímoti	ein	liður	í	umsorganini.

4.1.10. Fyrispurningur um mastraplasering
Ein	 persónur	 setti	 seg	 í	 samband	 við	

Dátueftirlitið	 fyri	 at	 spyrja,	um	ein	persónur	

kann	 fáa	 innlit	 í	 egnar	 upplýsingar,	 ið	

telefyritøkur	 logga	 av	 mastraplaseringum	 av	

fartelefonum,	telefonsamskifti,	sms-samskifti,	

teldupostsamskifti	o.l.	hjá	sínum	brúkarum.

Málið	varð	lagt	fyri	Dáturáðið	til	støðutakan.

Sambært	 §	 19	 í	 persónsupplýsingarlógini	

kann	persónur,	 ið	er	 skrásettur,	krevja	 innlit	

í,	 hvørjar	 upplýsingar	 dátuábyrgdarin	 hevur	

skrásett	um	ein	sjálvan.

Útgangsstøðið	 er,	 at	 persónar	 hava	 rætt	 til	

innlit	 í	 egnar	 upplýsingar,	 sambært	 §	 19	 í	

persónsupplýsingarlógini.	 Sambært	 §	 22,	

stk.	 1	 í	 persónsupplýsingarlógini,	 hevur	

viðkomandi	kortini	ikki	rætt	til	innlit	í	egnar	

upplýsingar,	sum

1.	um	 tær	 koma	 í	 ljósmála,	 kunnu	 skaða	

landsins	 trygd,	 verju	 ella	 samskifti	 við	

útlendskar	tjóðir	ella	felagsskapir,

2.	eiga	 at	 dyljast	 við	 atliti	 at	 fyribyrging,	

eftirkanning,	 avdúking	 og	 rættarsókn	 í	

revsimálum,

3.	ikki	er	ráðiligt,	at	skrásetti	fær	kunnleika	um,	

umhugsandi	 heilsustøðuna	 hjá	 skrásetta	

ella	tøtt	persónssambond	við	skrásetta,

4.	eru	fevndar	av	tagnarskyldu,	ásett	við	lóg,

5.	bert	 eru	 í	 innanhýsis	 arbeiðsskjølum,	 og	

sum	ikki	eru	útflýggjaðar	øðrum,	ella

6.	áhugin	 hjá	 skrásetta	 at	 fáa	 kunning	 sum	

eigur	 at	 víkja	 fyri,	 orsakað	 av	 altavgerandi	

almennum	ella	privatum	áhugamálum.

Sum	 málið	 var	 upplýst,	 metti	 Dáturáðið	

ikki,	 at	 undantøkini	 til	 innlit,	 sambært	 §	

22,	 stk.	 1,	 nr.	 1-6	 gjørdu	 seg	 galdandi	 í	

hesum	 føri.	 Persónsupplýsingarlógin	 gevur	

sostatt	 borgarum	 atgongd	 til	 egið	 innlit	 í	

upplýsingar	um	mastraplaseringar,	útgreining	

av	telefonsamrøðum,	teldupostsamskifti	o.t.

Undantak	 til	 útgreining	 av	 inngangandi	

telefonsamrøðum	er	tó,	tá	talan	er	um	loyniligt	

nummar.	Tá	talan	er	um	loyniligt	inngangandi	

Ávís útvald mál 
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uppkall,	skulu	hesi	loyniligu	telefonnummur	

framvegis	verða	loynilig	á	útgreiningini.

Niðurstøðan	hjá	Dáturáðnum	varð,	at	sambært	

§	 19	 í	 persónsupplýsingarlógini	 kunnu	

persónar	krevja	innlit	í	egnar	upplýsingar,	ið	

telefyritøkur	 hava	 skrásett	 um	 viðkomandi,	

herundir	 mastraplaseringar	 og	 yvirlit	 yvir	

telefonsamrøður.

4.1.11. Dátuflutningur 
millum tryggingarfeløg
Dátueftirlitið	varð	frá	einum	

tryggingarfelagið	 kunnað	

um,	 at	 ætlanin	 var	 at	 flyta	

kundaupplýsingar	frá	einum	tryggingarfelag	til	

eitt	annað	tryggingarfelag,	harímillum	var	talan	

um	 persónstøl	 hjá	 limum.	 Tryggingarfelagið	

vísti	á,	at	flytingin	av	persónsuppplýsingunum	

var	 eitt	 krav	 frá	 Tryggingareftirlitinum,	 og	

annars,	 at	nýtslan	av	persónstalinum	var	ein	

nátúrligur	 liður	 í	 virkseminum	 hjá	 báðum	

tryggingarfeløgunum,	 og	 tískil	 varð	 hildið,	

at	 flytinging	 av	 persónsupplýsingunum	 varð	

heimilað	í	persónsupplýsingarlógini.

Dátuefturlitið	 gjørdi	 í	 hesum	 sambandi	

vart	 við,	 at	 privat	 feløg	 kunnu	 viðgera	

upplýsingar	 um	 persónstøl,	 um	 viðgerðin	

er	 heimilað	 í	 lóg,	 um	 skrásetti	 nágreiniliga	

hevur	 givið	 sítt	 samtykki,	 ella	 um	 viðgerðin	

bert	 fer	 fram	 til	 søgulig,	 vísindalig	 ella	

hagfrøðilig	 endamál,	 sambært	 §	 11,	 stk.	 2	 í	

persónsupplýsingarlógini.

Sostatt	 skuldi	 tryggingarfelagið	 sum	 privat	

felag	lúka	treytirnar	í	omanfyri	nevndu	grein	

og	hava	 antin	 lógarheimild	 ella	 samtykki	 frá	

teimum	skrásettu	 til	 at	 lata	víðari	p-talið,	 av	

tí	at	víðarilatan	av	p-tali	ikki	er	ein	nátúrligur	

liður	í	virkseminum	hjá	einum	tryggingarfelag.

Eitt	 nágreiniligt	 samtykki	 til	 skráseting	 av	

persónstali	gevur	ikki	heimild	til	at	víðarilata	

persónstalið	 seinni,	 sambært	 §	 11,	 stk.	 3	

í	 persónsupplýsingarlógini.	 Tað	 er	 sjálv	

víðarigevingin	 av	 persónstølum,	 ið	 skal	 vera	

ein	 nátúrligur	 liður	 í	 regluliga	 virkseminum	

hjá	 felagnum,	 áðrenn	hesi	persónstøl	kunnu	

víðarilatast	 uttan	 samtykki.	 Mett	 varð	 ikki,	

at	 víðarilatan	 av	 persónstølum	 frá	 einum	

tryggingarfelag	 til	 eitt	 annað	 tryggingarfelag	

er	nátúrligur	liður	í	virkseminum	hjá	báðum	

tryggingarfeløgunum.

Niðurstøðan	 hjá	 Dátueftirlitinum	 varð	

sostatt,	 at	 skulu	 persónstølini	 hjá	 limunum	

í	 øðrum	 tryggingarfelagnum	 flytast	 til	 hitt	

tryggingarfelagið,	 skal	 tann,	 ið	 víðariletur	

upplýsingarnar	 lúka	 krøvini	 í	 §	 11,	 stk.	 3	

í	 persónsupplýsingarlógini.	 Soleiðis	 sum	

málið	 varð	 upplýst	 fyri	 Dátueftirlitinum	

varð	 tí	 neyðugt,	 til	 tess	 at	 lúka	 krøvini	 í	

persónsupplýsingarlógini,	 antin	 at	 fáa	 til	

vega	 lógarheimild	 ella	 skuldu	 skrásettu	

persónarnir	 geva	 nágreiniligt	 samtykki	 til	 at	

persónsupplýsingarnar	vórðu	latnar	víðari.

Tryggingareftirlitið	var	ikki	samt	í	niðurstøðuni	

hjá	 Dátueftirlitinum,	 og	 kundi	 eftirfylgjandi	

vísa	 til	 praksis	 hjá	 Fíggjareftirlitinum,	

hareftir	 tagnaðarskylduásetingin	 §	 74	 í	 “Lov	

om	 Forsikringsvirksomhed”	 verður	 mett	 at	

vera	 serlógaráseting	 á	 økinum,	 soleiðis	 at	

persónsupplýsingarlógin	 víkir	 fyri	 hesari	

áseting	sambært	persónsupplýsinarlógini	§	4,	

og	tryggingarfelagið	kundi	tí	lata	persónstølini	

hjá	 viðskiftafólkunum	 víðari	 til	 eitt	 annað	

tryggingarfelag	uttan	aðra	serliga	lógarheimild	

og	 uttan	 samtykki	 frá	 teimum	 einstøku	

viðskiftafólkunum.
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4.2. mÁL tIKIN upp Av egNum Ávum
Sambært	 §	 37,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 í	 persónsupp-

lýsingarlógini	 hevur	 Dátueftirlitið	 heimild	

til	 at	 taka	 mál	 upp	 av	 egnum	 ávum.	 Sum	

dømi	kann	nevnast	eitt	mál	um	vakmyndatól	

í	 hýruvognum.	 Dátueftirlitið	 varð	 gjørt	

varugt	 við,	 at	 hýruvognsførarar	 møguliga	

høvdu	 ætlanir	 um	 at	 seta	 vakmyndatól	 í	

forrútin,	 ið	 skuldi	 gera	 upptøkur	 av	 ferðslu	

og	 øðrum	 frammanfyri	 hýruvogninum.	 Í	

fyrstu	atløgu	vendi	Dátueftirlitið	 sær	 til	 tvær	

hýruvognsstøðir,	fyri	at	hoyra	meira	um	hesar	

ætlanir.	 Tá	 hýruvognsstøðirnar	 ikki	 svaraðu	

avgjørdi	 Dátueftirlitið	 at	 venda	 sær	 til	 allar	

hýruvognsførarar	 við	 hýruvogsnloyvi	 frá	

Tórshavnar	Kommunu.	Hetta	førdi	við	sær,	at	

fleiri	 enn	70	mál	vórðu	 tikin	upp	av	egnum	

ávum.	Øll	hesi	hýruvognsmál	snúðu	seg	um	

tað	sama.	Málið	er	framvegis	undir	viðgerð,	av	

tí	at	Dátueftirlitið	hevur	biðið	 fútan	um	eina	

meting	av	málinum.	Sí	4.1.6.

Á	dáturáðsfundi	varð	Dáturáðið	kunnað	um,	

at	fleiri	telefonfyrispurningar	høvdu	verið	um	

streaming	 av	 býráðsfundum.	 Avgjørt	 varð	 á	

fundinum,	at	Dátueftirlitið	skuldi	 taka	málið	

upp	 av	 egnum	 ávum	 at	 kanna	 hvør	 rættar-

støðan	er	sambært	persónsupplýsingarlógini,	

tá	talan	er	um	streaming	av	býráðsfundum	hjá	

føroyskum	kommunum.	Undir	viðgerðini	av	

hesum	 máli	 vendi	 føroysk	 kommuna	 sær	 til	

Dátueftirlitið	við	fyrispurningi	um	júst	hvørji	

atlit	eru	at	taka	til	persónsupplýsingarlógina,	

tá	streaming	av	býráðsfundum	ræður.	Sostatt	

helt	 viðgerðin	 av	 málinum	 fram	 við	 støði	 í	

hesum	ítøkiliga	fyrispurningi,	sí	4.1.7.

Harafturat	var	Dátueftirlitið	á	trimum	eftirlits-

vitjanum,	sí	pkt.	6.
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Tað,	 sum	eyðkennir	 londini	kring	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-

fyriskipan	 95/46EF	 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	

persónsverndaratlit	 sum	 persónsfrælsi	 og	

heimafrið	hins	einstaka.	Eisini	skal	viðgerð	av	

persónsupplýsingum	virka	til	frama	fyri	øktari	

trygd	 hjá	 tí	 einstaka	 og	 øktum	 samhandli	

landanna	millum.

Tá	tað	snýr	seg	um	at	flyta	persónsupplýsing-

ar	millum	lond,	býtir	ES-lóggávan	londini	upp	

í	 limalond	 og	 triðjalond.	 Persónsupp	lýsingar	

kunnu	 flytast	 millum	 limalondini	 í	 Evropa-

samveldinum,	 tí	 hesi	 hava	 somu	 trygdar-

stig.	 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-nevndini	er	ein	listi	yvir	

triðjalond,	sum	eru	góðkend	sum	trygg	triðja-

lond.	 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	triðja-

land	 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.

Triðjalands	 góðkenningin	 hevur	 við	 sær,	 at	

Føroyar	nú	koma	á	listan	yvir	trygg	triðjalond	

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

kenningin	kemur	at	hava	stóran	týdning	fyri	

føroyska	samfelagið,	og	fer	at	gera	tað	lættari	

hjá	 føroyskum	fyritøkum,	herundir	peninga-

stovnunum,	at	samskifta	við	útheimin.

Góðkenningin	 fer	 somuleiðis	 at	 hava	 týd-

ning	 fyri	 gransking	 og	 ætlanirnar	 at	 fáa	

útlendskar	granskarar	 til	Føroyar	at	granska,	

fyri	 møguleikan	 hjá	 føroyskum	 fyritøkum	 at	

Altjóða samstarv5
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marknaðarføra	seg	uttanlands	og	fyri	ætlanir-

nar	at	bjóða	Føroyar	fram	sum	altjóða	hosting	

miðdepil.

Avgerðin	 um	 at	 góðkenna	 Føroyar	 sum	 eitt	

trygt	triðjaland	kom	í	gildi	tann	15.	juni	2010.

5.2. NORÐuRLOND
Virkið	samstarv	fer	fram	millum	dátueftirlitini	

í	 Føroyum,	 Danmark,	 Íslandi,	 Noregi,	

Finnlandi,	Álandi	og	Svøríki.	Hesi	lond	halda	

árliga	samstarvsfundir	bæði	fyri	málsviðgerum,	

leiðarum	og	teknikarum.	Hesir	 fundir	hava	 í	

árunum	frá	2005	til	og	við	2011	verið	hildnir	

hvør	sær,	soleiðis	at	málsviðgerar	hava	møtst	

til	sín	egna	fund,	leiðarar	hava	havt	sín	fund,	

meðan	teknikarar	hava	havt	sín.	Dátueftirlitið	

hevur	 síðan	 2005	 luttikið	 á	 teimum	 árligu	

málsviðgerafundunum.	 Harafturat	 hevur	

Dátueftirlitið	 eisini	 fleiri	 ferðir	 luttikið	 á	

leiðarafundum,	og	í	2010	luttók	Dátueftirlitið	

á	 fyrsta	 sinni	 á	 teknikarafundi.	 Í	 2012	 varð	

fyri	 fyrstu	 ferð	 roynt	 at	 hava	 ein	 samlaðan	

norðurlendskan	 fund	 fyri	 allar	 fakbólkar,	

har	 leiðarar,	 málsviðgerar,	 teknikarar	 og	

samskiftisfólk	 øll	 møttust	 til	 eina	 felags	

ráðstevnu.

Dátueftirlitið	 luttók	 á	 hesum	 samlaða	

norðurlendska	 fundi	 í	 døgunum	 26.	 til	 28.	

mai	 2013,	 ið	 varð	hildin	 í	Keypmannahavn.	

Hetta	varð	skipað	soleiðis,	at	tann	fyrra	dagin	

møttust	allir	fakbólkar	til	felags	fund	fyrrapart,	

meðan	 ymsu	 fakbólkarnir	 fundaðust	 hvør	

í	 sínum	 lagi	 seinnapart.	 Tann	 seinna	 dagin	

fundaðust	 ymsu	 fakbólkarnir	 hvør	 í	 sínum	

lagi.

Seinna	 dagin,	 har	 ymsu	 fakbólkarnir	 høvdu	

fund	hvør	sær,	var	ymiskt	á	skránni:

	

Á	 fundinum	 varð	 avgjørt,	 at	 í	 2014	 skuldi	

Svøríki	 verða	 vertur	 fyri	 fundinum.	 Seinni	

gjørdist	 greitt,	 at	 fundurin	 fyri	 2014	 skuldi	

haldast	í	Stokhólmi.

Dátueftirlitið	metir,	at	tað	hevur	stóran	týd	ning	

at	 luttaka	 á	 hesum	 fundum,	 og	 at	 vit	 kunnu	

læra	nógv	av	londunum	uttanum	okkum.	Hesi	

lond	 hava	 havt	 persónsupplýsingarlóggávu	

í	 longri	 tíð,	 enn	vit	hava	 í	Føroyum,	og	av	 tí	

at	tey,	grundað	á	størri	fólkatal,	hava	so	mikið	

fleiri	mál	til	viðgerðar	enn	vit,	kenna	tey	oftast	

teir	 trupulleikar,	 vit	 skulu	 taka	 støðu	 til,	 og	

kunnu	tí	vísa	á	ymiskar	loysnir,	sum	tey	hava	

nýtt.

tann fyrra dagin vóru hesi mál á skránni fyrrapart:
Á felagsfundinum vórðu hesi evni viðgjørd:
n	 Hvat var hent síðani síðsta fundin
n	 ”Face recognition and digital identity”
n	 Kjak

seinnapartin, har ymsu fakbólkarnir fundaðust hvør sær, vóru hesi mál á skránni:
Leiðslubólkurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 eu-reglugerðin av dátuverndarlógini (Data protection Reform)
n	 Consistency mechanism
n	 Consistency on the consumer area

teknikarafundurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 skype  n	 Big data

málsviðgerafundurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 gentøkni
n	 Handfaring av trygdarbrotum
n	 Due diligence

seinna dagin, har ymsu fakbólkarnir høvdu fund hvør sær, var ymiskt á skránni:
Leiðslubólkurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 Felags umsjónarverkætlanir
n	 Altjóði fundurin í pólandi hin 23.-26. september 2013
n	 Norðurlendskir fundir í framtíðini

teknikarafundurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 Digital fyrisiting n	 Cloud computing
n	 Intelligent transport systems n	 vev-greining

málsviðgerafundurin viðgjørdi m.o. hesi evni:
n	 eftirlit/eftirlitsvitjanir
n	 spotify
n	 vakmyndatól í bilum
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eftirlit í 2013
Dátueftirlitið	 er	 ein	 eftirlitsmyndugleiki,	

sum	skal	 tryggja,	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	 persónsupp-

lýsingarnar	 ella	 teknisk	 hjálparamboð	 verða	

goymd	ella	nýtt.

Dátueftirlitið	 kann	 harumframt	 m.a.	 áleggja	

einum	 dátuábyrgdara	 at	 fremja	 tøknilig	 og	

fyrisitingarlig	trygdartiltøk,	kann	nokta	einum	

dátuábyrgdara	at	nýta	ávísan	framferðarhátt	og	

kann	krevja,	at	dátuábyrgdari	steðgar	viðgerð,	

sum	er	brot	á	lógina.

6.1. eFtIRLIt í 
mAtvøRuKRAmBúÐ
Dátueftirlitið	 framdi	 frá-

boðað	 eftirlit	 tann	 18.	

desember	 2013	 í	 einari	

matvørukrambúð	 í	Tórshavn.	Eftirlitið	 snúði	

seg	serliga	um	trygdina	fyri	viðgerð	av	persóns	-

upplýsingum	í	samband	við	vakmynda	tól.

Matvørukrambúðin	 hevur	 16	 vakmyndatól.	

Vakmyndatólini	 hanga	 ymsastaðni	 í	 kram-

búðini.

Endamálið	 við	 vakmyndatólunum	 er	 fyri-

byrging	ímóti	herverki	og	stuldri.	Vakmynda-

tólini	eru	aktiv	alla	tíðina,	og	upptøkur	verða	

gjørdar,	tá	rørsla	er.	Atgongd	til	upptøkurnar	

er	 frá	 serstøkum	 rúmi	 á	 loftinum,	 ið	 er	

plaserað	 aftast,	 aftanfyri	 goymsluna.	 Hetta	

rúm	 verður	 ikki	 nýtt	 til	 annað	 enn	 at	 hýsa	

vakmyndatólskervinum,	har	telduskermur	við	

upptøkum	og	har	tilhoyrandi	harddiskur	er	at	

finna.	Atgongd	er	sostatt	ikki	til	upptøkurnar	

frá	skrivstovuni	hjá	leiðaranum	har	nógv	ferðsla	

av	 fólki	 er.	 Talan	 er	 um	 góða	 staðseting	 av	

vakmyndatólsskipanini,	av	tí	at	óviðkomandi	

ikki	 tilvildarliga	 kunnu	 síggja	 upptøkurnar.	

Hetta	hølið	var	tó	ikki	læst,	og	einki	loyniorð	

var	knýtt	at	vakmyndatólsskipanini,	so	eingin	

fysisk	 trygd	 vardi	 upptøkurnar.	 Hurðin	 var	

vanliga	afturlatin,	og	starvsfólk	vóru	kunnaði	

um,	 at	 tey	 ikki	 høvdu	 loyvi	 at	 hyggja	 at	

upptøkunum	 frá	 vakmyndatólum,	og	høvdu	

somuleiðis	fingið	boð	um,	at	tey	ikki	skuldu	

fara	inn	í	rúmið,	har	teldan	við	upptøkunum	

stendur.	 Talan	 var	 sostatt	 um	 fyriskipanarlig	

trygdartiltøk.	 Einki	 internet	 var	 knýtt	 at	

telduni	við	upptøkunum.

Undir	 eftirlitvitjanini	 gjørdist	 greitt,	 at	 elstu	

upptøkurnar	vóru	12	dagar	gamlar,	og	sostatt	

verða	 ongar	 upptøkur	 goymdar	 í	 meira	 enn	

14	dagar,	ið	er	hámarkið.

Starvsfólk	 í	 krambúðini	 verða	 kunnað	

munnliga	 um	 vakmyndatólini.	 Viðskiftafólk	

verða	kunnaði	um	vakmyndatólini	við	skelt-

ing	á	úthurðunum.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið	 skal	 hava	 móttikið	 undir-

skrivaða	fráboðan	frá	matvørukrambúðini	um	

vakmyndatólini.

Matvørukrambúðin	 skuldi	 seta	 tiltøk	 í	 verk,	

6 eftirlit í 2013
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fyri	at	 forða	óviðkomandi	atgongd	til	 rúmið,	

har	 upptøkurnar	 síggjast.	 Hetta	 kann	 gerast	

við	at	 læsa	hurðina	við	 lykli,	 ið	bert	 leiðarin	

hevur	atgongd	til.

Somuleiðis	skuldi	syrgjast	fyri,	at	elektronisk	

forðing	 eisini	 varð	 sett	 í	 verk	 av	 Ansni,	 ið	

eigur	 útgerðina	 og	 skipanina.	 Hetta	 eigur	 at	

gerast	 við	 at	 knýta	 loyniorð	 at	 skipanini,	 ið	

bert	 leiðarin	 hevur	 kunnleika	 til.	 Eisini	 skal	

dátuviðgerðaravtala	 undirskrivast	 millum	

matvørukrambúðina	 og	 Ansni,	 ið	 eigur	

skipanina.

Eftirlitið	gav	annars	ikki	høvi	til	fleiri	viðmerk-

ingar,	og	metti	Dátueftirlitið	eftirlitið	sostatt	at	

vera	liðugt.

6.2. eFtIRLIt í OptIKBúÐ
Dátueftirlitið	 framdi	 frá-

boðað	 eftirlit	 tann	 26.	

november	 2013	 í	 einari	

optikbúð	í	Tórshavn.	

Eftirlitið	snúði	seg	serliga	um	at	kanna	trygdina	

fyri	viðgerð	av	persónsupplýsingum	í	samband	

við	vakmyndatól.

Dátueftirlitið	 kundi	 staðfesta,	 at	 íalt	 3	 vak-

mynda	tól	 vóru	 á	 staðnum.	 Vakmyndatólini	

hanga	ymsastaðni	í	optikbúðini.

Endamálið	 við	 vakmyndatólunum	 er	 at	 fyri-

byrgja	innbroti	og	stuldri.	Harafturat	varð	upp-

lýst,	 at	 vakmyndatólini	 eisini	 verða	nýtt	 til	 at	

síggja,	 um	 nógvir	 kundar	 eru	 í	 handlinum.	

Vakmyndatólini	 eru	 aktiv	 alla	 tíðina,	 meðan	

upptøkur	verða	gjørdar,	 tá	 rørsla	 er.	Atgongd	

til	upptøkurnar	er	frá	skrivstovu	hjá	eigara,	har	

upptøkurnar	 síggjast	 á	 skermi.	 Upptøkurnar	

verða	goymdar	á	harddiski.	Upptøkurnar	verða	

vístar	 á	 telduskermi,	 sum	 í	 høvuðsheitum	

verður	nýttur	til	vakmyndatólsupptøkur,	ið	er	

knýttur	at	tilhoyrandi	harddiski	við	upptøkum.	

Internet	er	knýtt	at	 telduni	við	upptøkunum.	

Upplýst	 varð,	 at	 loyniorð	 er	 á	 telduni	 og	 á	

vakmynda	tólsskipanini.	Teldan	er	harumframt	

vard	við	firewall	og	antivirusforriti.

Undir	 eftirlitsvitjanini	 gjørdist	 greitt,	 at	 upp-

tøkur	verða	goymdar	í	mesta	lagi	í	14	dagar.

Um	skipanin	ella	útgerðin	krevur	ábøtur,	verða	

boð	 send	 eftir	 einum	 dátuviðgera	 at	 umvæla	

útgerðina.	Eingin	dátuviðgerðaravtala	er	gjørd	

millum	partarnar.

Starvsfólk	 í	 optikbúðini	 verða	 munnliga	

kunnaði	 um	 vakmyndatólini.	 Viðskiftafólk	

verða	 kunnaði	 um	 vakmyndatólini	 við	

skelting	á	úthurðunum.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið	skal	hava	móttikið	undirskrivaða	

fráboðan	um	tey	3	vakmyndatólini.	Harafturat	

skal	dátuviðgerðaravtala	undirskrivast	millum	

optikbúðina	og	dátuviðgerðan.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Saklig	 viðgerð	 av	 upptøkum	 frá	 vakmynda-

tólum	er	fyribyrging	og	uppkláring	av	stuldri	

og	herverki.	Mælt	varð	sostatt	til,	at	tað	blívur	

ritað	av	skipanini	 í	gerandisdegnum,	soleiðis	

at	 tað	 bert	 verður	 hugt	 at	 upptøkunum,	 tá	

grundaður	mistanki	er	til	stuldur	ella	herverk.

Somuleiðis	 varð	 mælt	 til,	 at	 rúmið,	 har	

vakmyndatólsskipanin	 stendur,	 verður	 læst,	

tá	 eigarin	 ikki	 er	 til	 staðar,	 so	 óviðkomandi	

verða	noktað	atgongd	til	rúmið.

Viðvíkjandi	 kravi	 um	 loyniorði	 á	 skipanina	
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varð	 mælt	 til,	 at	 hetta	 loyniorð	 skal	 vera	 8	

tekin,	 sum	 er	 samansett	 av	 bæði	 stórum	 og	

smáum	 bókstavum	 og	 tølum.	 Loyniorðið	

eigur	at	verða	broytt	 regluliga,	 t.d.	3.	hvønn	

mánað.

Eftirlitið	gav	annars	ikki	høvi	til	fleiri	viðmerk-

ingar,	og	metti	Dátueftirlitið	eftirlitið	sostatt	at	

vera	liðugt.

6.3. eFtIRLIt í 
mAtvøRuKRAmBúÐ
Dátueftirlitið	 framdi	 frá-

boðað	 eftirlit	 tann	 6.	

november	 2013	 í	 matvøru-

krambúð	 í	 Tórshavn.	 Eftirlitið	 snúði	 seg	

serliga	 um	 at	 kanna	 trygdina	 fyri	 viðgerð	

av	 persónsupplýsingum	 í	 samband	 við	

vakmyndatól.

Dátueftirlitið	 staðfesti,	 at	 íalt	12	vakmyndatól	

vóru	 á	 staðnum.	 Vakmyndatólini	 hanga	

ymsastaðni	í	krambúðini	og	á	goymsluni.

Endamálið	 við	 vakmyndatólunum	 er	 at	 hava	

eftirlit	 við	 atgongd,	 og	 at	 fyribyrgja	 herverki	

og	 stuldri.	 Harafturat	 varð	 upplýst,	 at	 vak-

myndatólini	eisini	verða	nýtt	til	at	kanna,	um	

bíðirøð	 er	 við	kassarnar.	 Samstundis	upplýsti	

leiðarin,	at	upptøkur	eisini	kunnu	nýtast	til	at	

kanna,	um	starvsfólk	hava	røkt	sínar	skyldur.	

Vakmyndatólini	 eru	 aktiv	 alla	 tíðina,	 meðan	

upptøkur	verða	gjørdar,	 tá	 rørsla	 er.	Atgongd	

til	 upptøkurnar	 er	 frá	 skrivstovu	 hjá	 leiðara,	

har	 upptøkurnar	 síggjast	 á	 skermi.	 Undir	

skriviborðinum	 er	 ein	 harddiskur,	 ið	 einans	

hevur	 til	 endamáls	 at	 goyma	 upptøkur	 frá	

vakmyndatólunum.	Upptøkurnar	 verða	 vístar	

á	 serstakum	 telduskermi,	 ið	 bert	 er	 knýttur	

at	 tilhoyrandi	harddiski	við	upptøkum.	Einki	

internet	er	knýtt	at	telduni	við	upptøkunum.

Undir	 eftirlitsvitjanini	 gjørdist	 greitt,	 at	 upp-

tøkur	verða	goymdar	í	mesta	lagi	í	14	dagar.

Viðvíkjandi	 trygdini	 er	 opin	 atgongd	 til	

skrivstovuna,	 har	 upptøkurnar	 verða	 vístar	

á	 skermi.	 Skrivstovan	 hjá	 leiðaranum	 er	

ongantíð	 læst,	 so	øll	 starvsfólk	hava	ótarnaða	

atgongd	til	upptøkurnar.	Undir	eftirlitsvitjanini	

vóru	 fleiri	 dømi	 um,	 at	 starvsfólk	 komu	

inn	 á	 skrivstovuna,	 har	 upptøkurnar	 sóust	

á	 skerminum.	 Upptøkur	 eru,	 sum	 nevnt,	

sjónligar	 alla	 tíðina,	 og	 starvsfólk	 og	 onnur	

óviðkomandi,	 hava	 sostatt	 atgongd	 til	 allar	

upptøkur,	ið	eru	gjørdar	seinastu	14	dagarnar.	

Einki	loyniorð	er	á	vakmyndatólsskipanini,	og	

sostatt	verður	ongantíð	ritað	av	skipanini.	Eingi	

fyriskipanarlig	 tiltøk	 eru	 viðvíkjandi	 atgongd	

til	 upptøkurnar,	 og	 leiðaranum	 kunnugt	 er	

eingin	politikkur	orðaður	viðvíkjandi	endamáli	

og	 nýtslu	 av	 vakmyndatólunum.	 Uttanfyri	

vanligar	 upp-	 og	 afturlatingartíðir	 verður	

handilin	læstur,	og	er	hetta	einasta	trygdartiltak	

viðvíkjandi	atgongdini	til	upptøkurnar.

Ansni	 eigur	 tólini	 og	 skipanina,	 ið	 verður	

útleigað	 til	 krambúðina.	 Um	 skipanin	 ella	

útgerðin	 krevur	 ábøtur,	 verða	 boð	 send	

eftir	 Ansni	 at	 umvæla	 útgerðina.	 Eingin	

dátuviðgerðaravtala	er	gjørd	millum	partarnar.

Starvsfólk	 í	 krambúðini	 verða	 munnliga	

kunnaði	 um	 vakmyndatólini.	 Viðskiftafólk	

verða	kunnaði	um	vakmyndatólini	við	skelting	

á	úthurðunum.

Krøv, ið skulu verða lokin:

Dátueftirlitið	skal	hava	móttikið	undirskrivaða	

fráboðan	frá	matvørukrambúðini	um	vakmyn-

datólini.

Dátuviðgerðaravtala	skal	undirskrivast	millum	

matvørukrambúðina	og	Ansni.
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Loyniorð	 skuldi	 alt	 fyri	 eitt	 fáast	 á	 skipanina,	

fyri	at	avmarka	atgongdina	til	upptøkurnar.

Lógligt	og	sakligt	endamál	við	vakmyndatólum	

í	 handlum	 er	 fyribyrging	 og	 uppkláring	 av	

stuldri	og	herverki.	Sostatt	er	talan	um	ósakliga	

og	ólógliga	viðgerð	av	upptøkunum,	at	tær	eru	

sjónligar	alla	tíðina,	og	at	tær	verða	brúktar	til	

annað	endamál	enn	at	fyribyrgja	og	uppklára	

herverk	 og	 tjóvarí.	 Nýtsla	 av	 upptøkunum	

til	 at	kanna	um	bíðirøð	er	 í	handlinum,	ella	

um	starvsfólk	røkja	sína	skyldur,	er	óheimilað	

nýtsla	 í	 stríði	 við	 persónsupplýsingarlógina.	

Ritað	 skal	 sostatt	 verða	 av	 skipanini	 í	

gerandisdegnum	 og	 upptøkur	 kunnu	 sostatt	

bert	eftirhyggjast	tá	grundaður	mistanki	er	um	

lógarbrot.

Tilráðingar frá Dátueftirlitinum:

Greiðar	mannagongdir	skulu	verða	fyri	hvør	og	

nær	hyggjast	skal	eftir	upptøkunum,	og	hvussu	

skal	 farast	 fram	 í	 sambandi	 við,	 at	 tær	 verða	

nýttar	 til	 eitthvørt	 lógarheimilað	 endamál.	

Mælt	 varð	 til,	 at	 starvsfólkini	 fáa	 formliga	

kunning	 um	 vakmyndatólini	 og	 leiðbeining	

um	 ikki	 at	 fara	 inn	 á	 upptøkurnar	 t.d.	 í	 eini	

starvsfólkahondbók	ella	á	tann	hátt,	starvsfólk	

vanliga	verða	kunnaði	í	virkinum.

Viðvíkjandi	kravi	um	loyniorði	á	skipanina	varð	

mælt	 til,	 at	hetta	 loyniorð	 skal	verða	8	 tekin,	

sum	er	 samansett	 av	bæði	 stórum	og	 smáum	

bókstavum	og	tølum.	Loyniorðið	skal	broytast	

regluliga,	t.d.	3.	hvønn	mánað.	Harafturat	varð	

mælt	 til,	 at	 bert	 dagligi	 leiðarin	 í	 handlinum	

hevur	kunnleika	til	loyniorðið.

Mælt	 varð	 til	 at	 tryggja,	 at	 dagfestingin	 og	

tíðarásetingin	á	upptøkunum	er	røtt.

Álagt	varð	matvørukrambúðini,	at	atgongdin	til	

skrivstovuna	hjá	leiðaranum	verður	avmarkað	

í	mest	møguligan	mun.	Mælt	varð	sostatt	til	at	

skrivstovan	er	læst,	tá	leiðarin	ikki	er	til	staðar.

Við	 hesum	 viðmerkingum	 og	 krøvum	 til	

matvørukrambúðina	metti	Dátueftirlitið	eftir-

litið	sostatt	at	vera	liðugt.
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